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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 nietleden van de OVVP.

Ledenbijeenkomst:
De bijeenkomst van 20 februari 2019 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van
welkom voor de 42 aanwezigen. De vergadering vond plaats in de ‘kleine zaal’, omdat de grote zaal
niet beschikbaar was.
De notulen van de ledenbijeenkomsten van januari 2019 zijn nog niet in de OP gepubliceerd. De notulen
worden in een latere vergadering ter goedkeuring aangeboden.
Er zijn geen mededelingen en
ingekomen stukken.
De quiz kon helaas niet doorgaan wegens afwezigheid van J.D. de Koning en wegens ontbreken van
apparatuur in de kleine zaal.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. De hierna volgende veiling met de afrekening werd,
zoals gewoonlijk, vlot afgewerkt. De toto werd gewonnen door de heer G. v.d. Pluym.
Volgende bijeenkomst: Woensdag 20 maart 2019 – Recreatiecentrum Het Haasje

Verdere bijeenkomsten in 2019:
Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal open 19.00 u).
Bijeenkomsten 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 2 februari 2019 hadden we
opnieuw ruim 80 bezoekers. Gezellig druk. Vooral de extra ruimte die is verkregen
door de extra zaal voor de ‘dubbeltjestafel’en de ‘poststukkentafel’, maakten dat er
goed gehandeld kon worden.
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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 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
Ceespijpers3@gmail.com of in de zaal – 1e zaterdag van de maand 13.00-16.00 u.

Soosmiddag:

O

p de laatste woensdag van de maand organiseren wij een gezellige soosmiddag. In De Bunthoef.
Toegang van 13.00 – 16.00 u – Cees Pijpers is aanwezig namens het bestuur. De komende
soosmiddagen: woensdag 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
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.
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Artikelen Nieuwsbrief:
Als u een leuk (filatelistisch) verhaal heeft over welk filatelistisch onderwerp dan ook, dan zullen we
dat graag opnemen. En, mocht u een verhaal hebben maar het liever niet zelf schrijven, het bestuur – de
redactie - is graag bereid een handje te helpen.

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

Postzegelverenigingen “in de buurt”:
Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun
websites:
1.
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

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……..
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Te koop:
1) van Oosterhout naar Breda – 13-11-1856 – port 5 cent: Prijs € 20,00

2) van Dongen (langstempel AZ) over de post van Oosterhout, 20-11-1864 (ander type stempel)
naar Utrecht, port 10 cent (omslag) - Prijs € 15,00

3) Van Oosterhout, 15-8-1864 naar Utrecht, port 10 cent (complete brief) – Prijs € 15,00
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Prijs exclusief 1 Euro verzendkosten.
Ruud Verberne, Thomas Moredreef 14, 5645 KE Eindhoven – tel 040 2113834 – 06 41767171

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

Op onze website kunt u zowel deze Nieuwsbrief als ook ons verenigingsblad Oosterhouter Post inzien
en lezen. En vertelt u ons s.v.p. eens wat u ervan vindt. De OP digitaal lezen – en de Nieuwsbrief.
Er is ook veel informatie over bestuur, agenda en natuurlijk ook over onze geschiedenis.

Postex 2019:
Op de komende Postex zal na de opening op vrijdag weer de Gerrit Glas Trofee worden uitgereikt.
Deze trofee is ingesteld door de Stichting filatelie en zal
worden uitgereikt aan een persoon die zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor de filatelie.
Let u wel op, dat deze Postex later wordt gehouden en
niet in oktober, de datum voor dit jaar is 1,2 en 3
november. Het thema dit jaar is vervoer.
Aanmeldingsformulieren kunt u aanvragen bij Dhr. B. Mol, email b.mol76@upcmail.nl aanmelden kan
tot 30 april a.s.
(Leen Louwerse)

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)
In 2018 werd Giovanni Battista Piranesi herdacht. Velen van u zullen niet direct een moment van
herkenning hebben, maar Piranesi was een Italiaans graficus, vooral bekend door zijn stadsgezichten
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van Rome en van gravuren en etsen van imaginaire kerkers (carceri), van denkbeeldige, niet bestaande
cellen en gevangenissen waarin gevangenen en veroordeelden werden opgesloten.
Er zijn ook veel schetsen van kerkers bekend van de hand van Piranesi. In 2018
was het 240 jaar geleden dat Piranesi overleed. Piranesi was ook actief als
architect, ontwerper en schrijver en hij hield zich bezig aan archeologie, hij was
opgeleid voor technisch tekenaar en hij volgde een studie architectuur. Hij
leerde graveren in Rome en hij was een expert in het ontwerpen van
illusionistische constructies met een magisch onmogelijk perspectief. Zijn
bekende stadsgezichten waren vaak van een groot formaat en hij maakte fraaie
studies van de antieke Romeinse architectuur.
Een serie Piranesi’s vroegste werken, zijn de prenten van de ‘Carceri d”Inventione’ (Imaginaire
Kerkers), afbeeldingen van ruïnes die hij in kerkers veranderde, met grootse arcaden en trappen die tot
ongelofelijke hoogte oprijzen. In zijn eigen tijd hadden zijn etsen en gravuren grote faam en bekendheid
in Europa. Hij werd beschouwd als één der grootste architecturale kunstenaars ooit.
Via een postzegel van 50 Lira uit 1973, maakt u nu kennis met deze beroemde Romein.

Genderneutraal en groen:

O

p 4 mei 2016 gaf de Zweedse Post (Nordpost) een zegel
uit met als titel “Tolerantie en trots”, een zegel tarief
binnenland, met als afbeelding een aantal horizontale
banen, een afbeelding van de vlag die vaak wordt gebruikt om
daarmee genderneutraliteit te onderstrepen. Nordpost geeft aan
dat de kleuren de volgende betekenis hebben: Rood, symboliseert
het leven; Oranje: de genezing; Geel: de zon; Groen: de natuur;
Blauw: de Kunst en Lila: de spiritualiteit.
Voor zover wij weten de eerste postdirectie die aandacht schenkt aan dit onderwerp.
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Nog zo’n onderwerp dat veel in de belangstelling staat, maar waarvoor meer Postdirecties aandacht
hebben (o.a. PostNL) is: GROEN. Denk groen, denk aan de natuur, denk eraan dat de door u gekochte
artikelen groen geproduceerd zijn.
De Noorse posterijen gaven in 2016 de volgende zegels uit:

En in 2010 gaf PostNL het hieronder afgebeelde velletje uit:

Op de Nederlandse zegels afbeeldingen van onderwerpen, waarmee u een bijdrage kunt leveren aan een
groener leven, onder de titel: ‘Denk groen, doe groen’. Er zijn (later) nog meer zegels uitgegeven gewijd
aan dit onderwerp.
De afbeeldingen op de Noorse zegels werd in 2016 in meer landen (o.a. Duitsland, Luxemburg, Malta
en Portugal) gebruikt in het kader van ‘Europazegels’.

His Master’s Voice:

V

oor commercieel gebruik worden vaak afbeeldingen van honden ingezet. Eén van de meest
bekende beeldmerken uit de historie is wellicht die van het hondje ‘Nipper’ van het Britse
platenlabel Gramophone Company - eigendom van EMI. Het platenlabel is al sinds de jaren
tachtig van de vorige eeuw niet meer actief, maar er bestaan nog winkels die tot de keten behoren.
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Op de afbeelding een hondje dat voor de luidspreker van een ouderwetse grammofoon luistert naar de
stem van zijn baasje – naar ‘his master’s voice’, er werd zelfs op een

bepaald moment gezegd – niet door de platenmaatschappij overigens - dat het de stem van zijn overleden
baasje zou zijn, zeer aandoenlijk natuurlijk. Het merk van het luisterende hondje werd zelfs gebruikt op
postzegels, zij het dan dat niet het originele beeldmerk werd gebruikt. Op de Tsjechische zegel is de
grammofoon vervangen door een klavertje vier, waarschijnlijk om gelijkenis met het beeldmerk van His
Master’s Voice te voorkomen, alhoewel het hondje wel een treffende gelijkenis toont.

De vier elementen:
p 3 mei 2011 gaf de Deutsche Post een viertal zegels uit onder de titel ‘Die vier Elemente’.
Volgens de oude Griekse natuurfilosofie bestond alles wat we kennen uit de vier elementen
Water, Aarde, Vuur en Lucht. De Grieken geloofden dat deze elementen werden
gerepresenteerd door goden: Zeus = Lucht; Hera = Aarde; Hades = Vuur; Nestis = Water. In die
elementen zijn ook de tegenstellingen droog - nat - koud - heet te ontdekken. Over heel de wereld zijn
in diverse godsdiensten dezelfde verdelingen gemaakt. Volgens de Hindoeïstische filosofie en
mythologie bestaat de Tattva (dat wat gegeven is) uit de elementen Vayu/Payana = Lucht of Wind;
Apa/Jala = Water; Akasha = Ether / Ruimte; en Agni/Tejas - Vuur. In het Boeddhisme staan de basis
elementen voor bepaalde eigenschappen: Water = Cohesie en flexibiliteit; Aarde = Hardheid en
inflexibiliteit; Lucht of ruimte =
Leegte; en Vuur = warmte.
Volgens Boeddha zijn de
elementen aanwezig in alle
materiële voorwerpen. Een stoel
is aarde, een rivier is water, lucht
is ruimte en een kachel is vuur.
De
beschrijving
van
de
elementen kan worden gebruikt
op de eigen voorstellingen,
waardoor men een objectieve
blik krijgt op alles wat om
onszelf bestaat. De leer van de
vier elementen worden gebruikt
in verschillende meditaties.
Bij de oude Grieken was wijsgeer Empedocles (490-430 v. Chr). degene die de theorie van de vier
elementen als eerste gebruikte. Later leerde men van Hippocrates (460-370 v Chr.) dat de vier
lichaamssappen hiermee overeenstemden: Bloed = Vuur; Gele gal = Lucht; Slijm = water en Zwarte gal
= Aarde. Deze gedachte heeft heel lang stand gehouden totdat in de 18e eeuw het chemische
elementenbegrip ontstond. Bij de Grieken was er echter ook nog een vijfde element, het element Ether
dat geen aards element was volgens de filosofen, maar een element dat zorgde voor de beweging van de
hemellichamen. Volgens Plato was de kosmos gemaakt van ether. De Grieken wisten dat alles was

O
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opgebouwd uit deze elementen, die elk hun plaats zochten in het universum. De aarde was het zwaarst
en zat dus als laagste, water streefde naar evenwicht en lag net boven de aarde, lucht lag weer net boven
water, vuur lag nog iets hoger, hetgeen te zien was aan het stijgen van vlammen en de ether die daar
weer boven lag was niet bereikbaar voor de mens maar bestemd voor de goden.
In de Chinese astrologie is sprake van vijf elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. In de
Chinese dierenriem van 12 tekens wordt aan elk jaar één van de elementen gekoppeld, waardoor een
cyclus van zestig jaar ontstaat.
De zegels, ontworpen door Johannes Graf, met foto’s van Pefkos, Galyna Andrusho, Vulkanisator,
Brenda Anderson en Scetlana Privezentseva hebben alle een waarde van 55 cent.
(Frans Haverschmidt – 120606 -- Post.de)

Multilaterale 2019
Tentoonstelling van 08 – 10 november 2019
in Luxemburg.
Een internet site bestaat er al, tenminste het
welkomst beeld. De inhoud word nog
geactualiseerd. Van 8 tot 10 november 2019
vindt in Luxemburg (10, Circuit de la Foire
Internationale,
L-1347
LuxemburgKirchberg)
een
internationale
postzegeltentoonstelling plaatst.
Hierbij zijn vertegenwoordigd de posterijen
van de Multilaterale groep, dus van
Duitsland,
Liechtenstein,
Oostenrijk,
Zwitserland, Nederland, Slovenië en
Luxemburg. Handelaren uit verschillende
landen worden verwacht. Voor de inzenders
staan 700 kaders beschikbaar.
Het filatelistisch programma omvat o.a.
Bijzondere zegels en stempels. De entree is
gratis. Contact: FSPL, Joseph Wolff, 67, rue
de Centre, L-3960 Ehlange, E-Mail:
wolffh(at)pt.lu, www.multilaterale2019.lu
Landscommissaris voor deze tentoonstelling,
al waar de inschrijfformulieren in inlichtingen
te verkrijgen zijn is: Albert Haan, Dirk
Zweepstraat 5 6464 GE Kerkrade.
info@knbf.nl
Sluitingstermijn voor
inschrijvingen is 30 april 2019
Er zijn 70 kaders voor de Nederlandse
inzenders beschikbaar. Ook voor Literatuur staat deze tentoonstelling open.

PostNL neemt Sandd over:
Op maandag 25 februari bij de presentatie van de jaarcijfers van PostNL werd aangekondigd dat Sandd
door PostNL wordt overgenomen. Vorig jaar hadden beide bedrijven al aangegeven te willen samengaan
omdat de postmarkt steeds verder krimpt. Door de digitalisering wordt steeds minder post verstuurd.
Om grote zakelijke contracten vochten beide bedrijven elkaar de tent uit. De postzegel voor de
particulier is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld tot € 0,87 per brief, bedrijven, zoals Postcodeloterij betalen
€ 0,10. PostNL neemt de 19.000 werknemers en de 23 Sandd locaties over. Verwacht wordt dat de
overname na de zomer rond komt.
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Fonopost - Phonopost: een lang vergeten fenomeen:
De spiraalvormige groef van de grammofoonplaat, de broze stemmen: de grammofoon is bijna uit onze
herinnering verdwenen als de manier waarop onze voorouders naar muziek luisterden. Eigenlijk is het
nog niet zo lang geleden en het ziet er naar uit dat de vinylplaat bezig is aan een opleving. Van steeds
meer zijden wordt de oude grammofoonplaat
vandaag de dag weer aangeboden. Maar toch, uit
oogpunt van techniek en kwaliteit van muziek en
stem, de grammofoonplaat, ontwikkeld door Emile
Berliner (1858-1929), 78 toeren tot 1959, 45
toeren vanaf 1945 en 33 ⅓ toeren vanaf 1959 zijn
achterhaald, maar eigenlijk nog van pasgeleden.
Velen van u zullen hebben genoten van hun eerste
plaatjes, van voor de tijd van de magneetband en
de CD. En zeker van het aanbod van vandaag.
Iedereen heeft z’n eigen
muziek op de mobiele
telefoon en kan luisteren
– in topkwaliteit – waar en wanneer hij/zij maar wil.
Wat de meesten van ons niet weten is dat grammofoonplaten ook een totaal
ander doel hadden in de jaren 1920 - 1950. Men maakte gebruik van
grammofoonplaten om privé gesproken brieven op te nemen die per [post
werden verzonden, een wijdverbreid gebruik als communicatiemiddel
genaamd: Phonopost, Fonopost of Sprechbrief. Thomas Alva Edison had in
1877 al het idee van de gesproken brief bij zijn uitvinding van de fonograaf
waarbij via een membraam en een stalen naald de geluidstrillingen worden vastgelegd, doordat de
scherpe punt van de naald een
groef van wisselende diepte trekt
in een metaallaag die om een
ronddraaiende
cilinder
is
aangebracht. Dit geluidsspoor
wordt via een naald en een hoorn
afgespeeld.
Vanaf het Wereldpostcongres in
1939 in Buenos Aires, waar deze
dienst voor het eerst werd
gedemonstreerd, tot aan het
Wereldpostcongres in 1969 in Tokyo bestond in de UPU overeenkomsten officieel de Phonopost.
Argentinië, waar het idee kennelijk werd ontwikkeld, noemde deze vorm van post ‘Fonopost’ in
Duitsland heetten deze zendingen ‘Sprechbrief’, een manier van post verzenden van grammofoonplaten,
geluidsbanden of geluidsdraden. In Duitsland is dit systeem vooral gebruikt in de periode tussen de
beide Wereldoorlogen. In samenwerking met het Rode Kruis werden bijvoorbeeld geluidsdragers
gemaakt voor soldaten die dan per Feldpost werden verzonden. In het Museum voor Communicatie
(Muscom) in Den Haag is een Fonopost grammofoon met opnamen die vooral werden gebruikt in
postkantoren om de mensen de mogelijkheid te bieden een gesproken boodschap te sturen naar hun
familie in Nederlands Indië. In sommige landen werd gebruik gemaakt van opname bestelauto’s waarin
8 inch - 78 toerenplaten konden worden opgenomen.
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Joanneum Graz Universeel museum
Het Universalmuseum Joanneum in Graz (deelstaat Siermarken / Oostenrijk) is, na het Kunsthistorisch
Museum in Wenen, het grootste en het meest veelzijdige, universele museum van Oostenrijk. De twintig
belangrijkste collecties van het Joanneum bevinden zich op twaalf verschillende locaties, zoals in
Kunsthaus Graz, de Alte en de Neue Galerie en het Schloss Eggenbergmet o.a. een muntenkabinet en
een lapidarium (verzameling stenen monumenten en fragmenten van
archeologische waarde). Het museum is genoemd naar Johan Baptist
Josef Fabianus Sebastiaan (1782-1859), aartshertog en veldmaarschalk
van Oostenrijk, zoon van keizer Leopold II en Maris Louise, dochter
van Karel III van Spanje. De
aartshertog had al vroeg grote
interesse in militaire wetenschap en
in de 2e Coalitieoorlog werd hij
opperbevelhebber
van
het
Oostenrijkse leger. Hij stichtte het
museum in 1811 in de eerste plaats voor zijn privé verzamelingen
onder het motto: “das Lernen zu erleichtern und die Wissbegierte zu
reizen”, het leren vergemakkelijken en de wijsbegeerte prikkelen.
Voor de moderne en hedendaagse kunst werd ter gelegenheid van
Graz - Culturele Hoofdstad
van Europa in 2003 een
bijzondere expositieruimte
gebouwd naar een ontwerp
van architecten Peter Cook
en Colin Fournier, een
gebouw dat op geen enkel
ander kunstgebouw ter
wereld lijkt, zich in vorm en
materiaalgebruik duidelijk
onderscheidend van de rest van de gebouwen in Graz. De
architectuur sluit wel aan bij de gevel van het in 1847 gebouwde ‘Eiserne Haus’. Het grote gebouw,
afgebeeld op een Oostenrijkse postzegel, geldt als symbool van de stad Graz. De ‘Friendly Alien’ zoals
het gebouw ook wordt genoemd, met zijn bijzondere architectuur, geldt als aantrekkingspunt voor de
wereldwijde Kunst- en Cultuurinteresse, en is een tentoonstellingsgebouw van Oostenrijkse en
Internationale Kunst vanaf 1960.
(Pieter Stastok - 130410)

D.D.R.:
Een populair verzamelgebied is wel de D.D.R. Onderdeel van een totaal van Duitsland, incl. Reich,
Bund, Berlin, Koloniën enz. kan dit uitlopen tot een zeer uitgebreide verzameling. Maar D.D.R. kan ook
interessant zijn als losstaande verzameling. Het grote voordeel is dat het een afgesloten gebied is, dat
eindigt in 1990. De laatste zegels die in de D.D.R. zijn uitgegeven, 22 stuks, zijn gebruikt soms niet
gemakkelijk verkrijgbaar. Mocht u die laatste 22 zegels nu – ongebruikt – willen aanschaffen, dan ligt
er een aanbod van Richard Borek voor € 9,95 en dan krijgt u er een horloge bij – cadeau - ………. Een
wel zeer revolutionaire en nieuwe manier om postzegels aan te bieden. www.borek.de
En u kunt zien hoe laat het is………….
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Gongchen brug Hangzhou:
De Gongchen brug in Hangzhou, in de provincie Zhejiang in Oost-China, is een mijlpaal en het
eindstation van het Hangzhou deel van het Beijing-Hangzhou Grote Kanaal, is afgebeeld in een serie
speciale postzegels van 1,20 Yuan uitgegeven door de Posterijen van China, in september 2009, speciaal
geïntroduceerd op het Grote Kanaal Plein in het centrum van Hangzhou door Wang Guoping,
gemeentesecretaris.
De populariteit van het postzegels-verzamelen in China was goed af te zien aan het grote aantal
verzamelaars, dat in de rij stond om de postzegels te kunnen kopen. Voor de gelegenheid was een
speciaal postkantoor ingericht in de nabij gelegen school.
De Gongchen brug is 98 meter lang en 16 meter hoog en dateert uit 1631
tijdens de Ming dynastie en werd herbouwd in 1881 tijdens de Qing dynastie.
Het Beijing-Hangzhou Grote Kanaal wordt ook wel Keizer- of Grote Kanaal
genoemd. Het kanaal, de naam zegt het al, verbindt Beijing (Peking) in het
noorden met Hangshou in het zuiden van het land, een kanaal van bijna 2.000
kilometer, waarmee het het langste kanaal is ooit door mensen gegraven. Het
kanaal wordt wel eens vergeleken met de Chinese Muur, terecht als men ziet
welke geweldige prestaties er zijn verricht om dit kanaal te verwezenlijken.
Het kanaal de grote riviergebieden van China met elkaar, gedeeltelijk kruist
het kanaal de rivieren, soms maakt de rivier deel uit van het kanaal. De start
van de bouw ligt zo’n 2.400 jaar terug. Het kanaal is daarmee ook het oudste
kanaal van de wereld. De grote tijd voor het kanaal was tijdens de Sui
dynastie (581-618). China was verenigd, en economisch zo sterk dat sprake was van een Gouden Tijd.
Keizer Yangdi (604-617) hield zich bijzonder bezig met het transport in zijn reusachtige rijk, vooral ook
om de rijke opbrengsten van de oogsten in het zuiden over het hele land te vedelen. Aan de oevers van
het kanaal werden graanopslagplaatsen gebouwd. Grote delen van he kanaal zijn ook vandaag de dag
nog in gebruik. Het kanaal was ook strategisch van betekenis. Troepen konden snel en gemakkelijk over
grote afstanden worden verplaatst. Een probleem was wel het feit dat het kanaal op het hoogste punt 42
meter boven zeehoogte ligt. De hoogteverschillen werden overwonnen met sleden en steigers. Toch was
de wisselende waterstand lastig, maar na de uitvinding van de sluis in 984 door Qiao Weiyue waren
deze problemen opgelost. Tijdens de Yuan dynastie werd Peking hoofdstad en ook aangesloten op het
kanaal. Toen de Gele Rivier in 1855 zijn loop veranderde, was het grotendeels gedaan met het Grote
Kanaal, dat daarna niet meer over de hele lengte bevaarbaar was. Vanaf 1949 heeft men het kanaal
uitgebaggerd en deel voor deel weer in gebruik genomen. Sinds 2014 is het kanaal Werelderfgoed van
UNESCO.
(Willem-Alexander Arnhemer – 150714).
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Veilinglijsten – voor de
ledenbijeenkomst van
15 maart 2018
op pagina’s 17,18, 19, 20
u kunt ook schriftelijk bieden
via:
petercmhendrickx@home.nl

uw reacties
Deze maand geen reacties. Als u wilt reageren: secrtariaat.ovvp@gmail.com

Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en
Belgische evenementen
Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en clubmiddag elke 1e woensdag
van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl –
pzvaltena@gmail.com – 0183 403952
Bergen op Zoom : de F.V. Delta Oost heeft haar maandelijkse ruil- en contactavond steeds op de eerste donderdagavond van
de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom ( achter de oude V. en
D. ) voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl
Bergen op Zoom: Postzegelvereniging Onderling Contact organiseert postzegelruilavonden op de 2e maandag van de maand.
Op deze ruilavonden is veel postzegelmateriaal aanwezig via de insteekboeken, koopjestafel en veiling. Voor de eerste helft
van 2019 zijn de volgende data vastgesteld: 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 Ruilbeurs voor postzegelverzamelaars. Clubhuis de Toss Valkenierslaan 285a Breda.
Zondagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Op 10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december
2019. Gratis parkeren. Info: www.pvbreda.nl
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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 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
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: 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
Helmond: FV ‘De Helmveste Helmond e.o.’ organiseert ruilbeurs op zondag 31 maart 2019 – 09.30 – 13.00 – aansluitend
13.30 u veiling - in Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1, 5709 BT Helmond (Navi: Twentehof 93) info en veilinglijst:
www.dehelmveste.nl – bezichtiging kavels 11.00-13.00 u info: Jos Dijkers 0492 556713
’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegel instuif & ruilbeurs; Plaats: ’s-Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de
Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur;
Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@hertogpost.nl; Organisatie ’s Hertogenbossche Filatelistenvereniging;
Data: 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: 28-03-2019 / 25-04-2019 / 23-05-2019 / 27-06-2019 / 22-082019 / 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: 07-04-2019 / 05-05-2019 / 02-06-2019 / 06-07-2019 / 04-08-2019 / 01-09-2019 / 06-10-2019 / 03-112019 / 01-12-2019.
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.
Klimmen: BEURSAVOND van postzegelvereniging ’t Fakteurke in Klimmen. GEMEENSCHAPSHUIS “OP D’R PLATS”,
Houtstraat 25 te Klimmen Voor locatie kijk op: www.gemeenschapshuisklimmen.com . De zaal is open om 18h30. De veiling
begint om 19/30 (zgn. ‘wilde veiling’).
De Agenda voor 2019 - Locatie altijd Op d’r Plats – Ruilbeurzen op: Dinsdagavond 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.
Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00
u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.
Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op
zaterdagen 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
Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling
ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand: 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
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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
Tilburg: Verzamelaars Vereniging De Filatelist Tilburg organiseert ruilbeurzen in Café Bierings, Goirkestraat 50, 5046 GL
Tilburg in 2019 op: 23 maart, 27 april, 25 mei, 22 juni, 24 augustus, 28 september, 26 oktober, 23 november. Niet in
december). Info: Secretaris H. Ras 013 5340252
Venlo: Internationale postzegelruilbeurs in Activiteiten Centr. ‘Zalzerhaof’, Zalzerkampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick
10.00-16.00 u - Zondag 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
Veghel (gem. Meierijstad): Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert ruilbeurzen in Wijkgebouw ‘De Golfstroom’, Witte
de Withstraat 24. 5463 ET Meierijstad Veghel, tel. 0413 367786, op - 20 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, verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl http://www.verzamelbeursveghel.nl Toegang: € 1,00
– jeugd gratis. Elke maand andere expositie van een verzameling.
Volkel-Uden: PZV Volkel-Uden organiseert op 15 april 2018, 6 mei 2018, 3 juni 2018, 17 juni 2018 - 09.00-12.30 u een
ruilochtend in Ontmoetingsplein Muzerijk, klarinetstraat 4, 5402 BE Uden en op 17 februari 2018 een postzegelveiling. Info:
https://www.pzv-volkel-uden.com/veiling
Weert: : Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. ORGANISEERT een Postzegelruilbeurs met grote veiling veel 1 Euro
kavels - Op zondag 31 maart 2019 te Weert - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne - Herenstraat 298 6004 XL Weert.
Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. - Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50. - Zaal open 09.30 uur.
De veilingkavels kunnen vanaf 09.30 u. tot 12.15 u. worden bezichtigd. - Aanvang veiling: 12.30 u. tot ca.16.30 u. - Het
veilingboekje staat eind februari 2019 op onze site: www.filatelicaweert.nl - Inform. t.b.v. handelaren: Th. Verheyen,
Molenveldstraat 31, 6001 HH Weert. Tel: 0495-541666, e-mail: postzegelclub@home.nl - Secretariaat: E. Goossens, Onder de
Wieken 9, 6093 HD Heythuysen. Tel: 0475-494086, e-mail: ewtgoossens01@hetnet.nl - PR-Acitiviteiten: L. Schroeten,
Julianastraat 28a, 6039 AJ Stramproy. Tel: 0495-561906, e-mail: lomaschr@ziggo.nl

België / Luxemburg:
Antwerpen: 2 en 3 maart, 9 en 10 maart - Tentoonstelling “Schippers scheppen schoon-heid” Org.: Parochie Varende
Gemeenschap in het Kerkschip St. Jozef, Houtdok 25 A – Haven 25 te 2030 Antwerpen. Handwerk met scheepsmodellen,
schilderijen, pentekeningen, glaswerk (Tiffany), koperwerk, kunstbloemen, borduurwerk, kantklossen, verzamelen van
postzegels, maken van foto’s, en allerlei handwerk. Eten en drinken aan boord. Info: 0032 3/568 63 73 - Open telkens van
14.00 tot 18.00 u
Antwerpen: 5 en 6 april 2019 - Antwerpfila - Internationale postzegel- en munten-beurs, georganiseerd door FNIP in Antwerp
Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191 te 2020 Antwerpen. - Info: 0032 486/96 22 85 – Toegang: 5 euro - Behoudens voorlegging
van gratis inkomflyer - Open vrijdag van 10.00 tot 17.00 - Zaterdag van 10.00 tot 16.00 u
Antwerpen: 17 april 2019 - 15de 5cent ruildag – Org. Koninkl. Kielse postzegel-kring in het buurtsecretariaat Den Tir, Tirstraat
35 te 2020 Antwerpen. Info: luc.impens@skynet.be - Open van 19.15 u tot 22.00 u
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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
Ath: 3 maart 2019 - 17de verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd in de school Saint-François, rue de Pintamont
te 7800 Ath. Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u
Auvelais: 14 april 2019 - 27ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) + tentoonstelling ter promotie van de filatelie + uitgifte
MyStamp en datumstempel, organisatie: CE.PHILA in de Omnisporthal, rue Pont-Sainte-Maxence te Auvelais - Info: 0032
71/77 10 55 – Toegang: 1 euro - Open van 9.00 tot 17.00 u
Beringen: 31 maart 2019 - 4de nationale ruilbeurs (Diverse objecten), georgani-seerd door Filatelistische vriendenkring
Germinal in Lokaal De Voorzorg, Markt 19 te Beringen Info: 0032 485/77 81 35 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 13.00
u
Beveren: 3 maart 2019 - Internationale ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door de Beverse verzamelaars in zaal “E”
van voetbalstadion Freethiel, Stadionplein – Lindenlaan – ingang 2 te Beveren. - Info: tel 0032 476/763153 – Toegang: gratis
Open van 8.30 tot 16.00 u
Boom: 17 maart 2019 - Nationale ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door de Koninklijke Rupel Hobby Club in zaal
’t Pertsgad, Wetenschapstraat 3 te 2850 Boom. - Info: marcel.vd.bogaert@skynet.be Toegang:gratis - Open van 9.00 tot 15.00
u
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
Brugge: 9 maart 2019 - Filateliebeurs in het Schoolrestaurant, Rijselstraat 3 te Brugge. Open van 9.00 tot 16.00 u
Charleroi: 9 maart 2019 - 20ste grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Amicale Royal Hennuyère in
Instituut St-André, rue du Parc 6 te 6000 Charleroi. - Info: 0032 71/87 94 00 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u
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. – Toegang gratis – veel handelaren
Dendermonde: 2 maart 2019 – Nationale ruilbeurs postzegels & prentkaarten, georganiseerd door de Koninkl. filatelistische
kring van Dendermonde in de Middenschool Atheneum, Geldroplaan, te Dendermonde. - Info: 0032 52/21 12 51 – Toegang:
gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u
Gerpinnes: 16 maart 2019 - 29ste Verzamelaarsbeurs + boeken (Diverse objecten) georganiseerd door Cercle philat.
Gerpinnois in College St. Augustin, avenue Astrid 13 te 6280 Gerpinnes. Info: 0032 71/50 24 36 - Open van 8.00 tot 15.30 u
Gosselies: 2 maart 2019 - Internationale tentoonstelling rond de wereld van Kuifje en Hergé georganiseerd in Hôtel-Airport,
Chaussée de Courcelles, 115 te Gosselies. - Open van 8.00 tot 13.00 u
d’Ham-sur-Heure – Nalinnes: 23 maart 2019 - 13de Ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Cercle Phil. “Les
Timbres” d’Ham-sur-Heure – Nalinnes. Info: 071/21 74 29 – Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 16.00 u
Hannut: 16 maart 2019 - 18de grote lentebeurs voor verzamelaars (Diverse objecten) georganiseerd door Royal Phil. Club de
Hesbaye in de Marché Couvert, rue des Combattants te 4280 Hannut. Grote gratis parking. - Info: 0032 19/69 84 81 – Toegang:
€ 2 incl. 1 consumptie - Open van 8.30 tot 16.00 u
Harelbeke: 20 april 2019 - 19de nationale ruildag (Diverse objecten) - Organisatie: Curiosa Kortrijk in Cultureel Centrum ’t
Spoor, Eilandstraat 6 te 8530 Harelbeke. - Info: erik.notebaert@skynet.be – Toegang: gratis - Open van 08.00 tot 16.00 u
Heist o/d Berg: 24 maart 2019 - Nationale ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo Heist o/d Berg in de
Parochiezaal, Heilig Hartstraat (Station) – 2220 Heist o/d Berg - Info: 0032 15/25 13 58 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot
13.00 u
Heist o/d Berg: 28 april 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo Heist o/d Berg in de Parochiezaal,
Heilig Hartstraat (Station) – 2220 Heist o/d Berg - Info: 0032 15/25 13 58 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 12.00 u
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Hollain (Brunehaut): 17 maart 2019 - 38ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) geor-ganiseerd door Cercle Royal Phil. de
la Vallée de l’Escaut in “Salles des fêtes de Hollain”, rue de Jollain te Hollain (Brunehaut) - Info: 0032 69/22 94 40 – Toegang:
gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u
Landen: 22 april 2019 - 21ste postzegelbeurs (meer dan 200 lopende meter) georganiseerd door Attenhovense postzegelkring
ism Studiegroep Buzin in de EMI site Domein ’t Park, Koningin Astridlaan te 3400 Landen. - Info: 0032 475/61 61 19 – Toegang: gratis - Open van 09.00 tot 16.00 u
Luxemburg: Multilaterale 2019 – 8-10 november 2019 – Hallen Luxexpo The Box
Maaseik: 23 februari 2019 – 23 maart 2019 – 27 april 2019 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Ruilclub
“Achter Olmen” in de Zaal van het Technisch Instituut Sint-Jansberg, Weertersteenweg 135 te 3680 Maaseik. - Info:
ruilclub.maaseik@gmail.com – 0032 89 364746 - Open van 13.00 tot 16.00 u
Mechelen; 10 maart 2019 - 5-cent ruildag georganiseerd door Koninkl. Postzegelclub Karel Denckens in Sportcentrum Den
Boemel, Bautersemstraat 63 te 2800 Mechelen. Info: 0032 15/42 02 27 - Toegang: gratis - Open van 10.00 tot 13.00 u
Moeskroen: 9 en 10 maart 2019 - Internationale verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd in Centr’Expo, rue de
Menin, 475 te Moeskroen. - Open van 9.30 tot 18.00 u
Namen / Hainaut: Filatelie Club van Oret (Mettet) organiseert op 16 maart 2019 – 09.00-17.00 u - Regionale competitieve
tentoonstelling Namen-Henegouwen in ‘Abbaye Saint-Gérard De Brogne’ , 3, place de Brogne, B 5640 Sauint-Gérard
www.philabrogne.be 2e Uitgifte van 2019 van BPost – tentoonstelling – Aanwezig tekenaars en ontwerpers postzegels.
Perk: 24 maart 2019 – 28 april 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door hobbyclub Teniers in Café Teniers,
Tervuursesteen-weg 175 te 1820 Perk - Info: 0032479/52 86 45 – Toegang: gratis - Open van 10.00 – 12.00 u
Perk: 30 en 31 maart 2019 - Hobbytentoonstelling (Diverse objecten), georganiseerd door Hobbyclub Teniers in “De Camme,
Tervuursesteenweg 173 te 1820 Perk ( tgv de kerk) - Info: 0479/52 86 45 - Toegang: gratis - Zat. van 14.00 tot 18.00 u - Zo.
van 10.0 u tot 17.00 u
Putte: 3 maart 2019 – 7 april 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door ruilclub “Het Molenijzer” in cafetaria en
oud café van heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41B (parking langs de Schaapstraat tgv KFC Putte) 2580 Putte – Info:
alfons.vekemans@scarlet.be - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 12.00 u
Saint-Gérard: 16 maart 2019 - Phil@Brogne 2019 – Reg. competitieve tentoonstelling Namen-Henegouwen omkaderd met
ere-salon, beurs en voorverkopen bpost “150 jaar zegeldrukkerij Mechelen, bestuivers, België in de ruimte, 50 jaar Belg.
postcodes en de permanente uitgifte RP in Abdij St Gérard de Brogne, place de Brogne 3 te Saint-Gérard. - Info:0032 71/65
03 50 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u - Stand bpost 10 – 15.00u
Zaventem: 28 maart 2019 – 25 april 2019 - 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 Postwaardestukken uit de grijze zone beschrijven – Tonen van grote stukken

Veiling 452 – 20 maart 2019

No.
1
2
3
4
5
6

Land
Duitse Rijk
Danzig
Danzig
Danzig
Sovjetzone
Sovjetzone

Omschrijving
Samendrukken W49+W55
73-86
217-219
245+247-250
Mecklenburg 20-22
Mecklenburg 22-22

p/o/g
g
g
o
o
o
g

Cat.
prijs
75,00
75,00
16,00
16,50
40,00
240,00

Limiet
11,00
7,60
3,00
3,40
8,00
15,00
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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
32
33
34
35
36

Sovjetzone
Sovjetzone
Sovjetzone
Sovjetzone
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Belgie
Nederland
Oosterhout
Belgie
Nederland
Wereld
Wereld
Wereld
Wereld
Roemenie
Rusland
Polen
Hongarije
Tjeschoslowakije
Europa
Diversen
Diversen
Diversen
Diversen
Diversen
Europa+Nederland

37
38

Motief
Berlijn

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Nederland
Nederland
Nederland
Bund-Berlijn
Bundespost
D.D.R.
Berlijn
Motief
Tuvalu
Newfoundland
Zuid Afrika/Namibie
Oostenrijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk

Mecklenburg 23AB-25AB
Sachsen 66+71+26-28
Sachsen 85-86+90-91(2x)
West Sachsen 116-119 X+Y
FDC E 7
FDC E 23
FDC E 25
FDC E 144A
oud briefkaart Oosterhout
Brief met perforatiezegels
Brief Breda met perforatiezegels
postzegelboekje Berkhoudt
Catalogus Belg.Kolonien
Davo album L 1960-1981
diversen op kaartjes
diversen op kaartjes
diversen op kaartjes
diversen op kaartjes
diversen op kaartjes
diversen op kaartjes
diversen op kaartjes
diversen op kaartjes
diversen op kaartjes
diversen op kaartjes
nieuw blauw stockboek
verzamelboek Bloemenpracht
verzameboek Paddestoelen
Jaarboek Nederland 2003
2 lege stockboeken
2 stockboeken blokken van 2 en 4
stockboekje
treinen,auto's,motoren
collectie in Safe album
Briefkaart uit 1945 ( zie O.P.
artikel
V 1672+V1706
oud rondzendboekje
album blokken
Blokken 2-4
1981-1990 compleet
diversen tussen 24 en 86
scheepvaart
serie vissen
218-231
diversen in stockboek
8 blokjes/blokdelen
nr 1
nr 2
nr 3
nr 4 + 5
nr 6
nr 7
nr 10
nr 13

o
g
p/g
o
bes
bes
bes
bes

24,00
32,00
24,00
29,00
170,00
60,00
65,00
20,00

p/g

4,80
3,20
2,20
4,40
20,00
10,00
5,00
3,00
1,00
2,00
5,00
5,00
1,00
25,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
10,00
5,00
2,60
2,60
5,00
5,00

g
g

2,00
35,00

g
p
g
p
p
p
g
p/g
p
p
p/g
p
g
g
g
g
g
g
g
g

1,00
2,00
18,00
20,00
7,60
28,00
12,50
16,00
2,00
6,00
20,00
2,00
12,00
5,00
5,60
3,00
12,00
7,00
12,00
75,00

p/g
p/g
p/g
p/g
p/g
p/g
p/g
p/g
p/g
p/g

25,00
400,00
98,00
43,00
283,00
254,00
15,00
60,00
180,00
120,00
50,00
55,00
28,00
120,00
70,00
120,00
750,00
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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
84
85
86
87

Duitse Rijk
Duitse Rijk
Diversen
Nederland
Nederland
D.D.R.
Nederland
Ver. Naties
Nederland
Nederland
Spanje
Spanje
Belgie
Belgie
Kan.Eil./Ierland/Malta
Zwitserland/Jaar kind
Griekenl/Cyprus/Gibra
Australie
Nieuw Zeeland
Luxemburg
Ver. Europa
Oostenrijk
Antillen+Suriname
Indie/Antillen/Surin.
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Belgie

88
89
90
91

Belgie
Belgie/Bel.Congo
Belgie
Japan etc.

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Duitsland
Ned. Indie
Nederland
Nederland
Nederland Overzee
Belgie/Frankrijk
Ver.Naties
Rusland
Belgie/Italie/Roeme.
Island Man
Berlijn
Duitsland Bund
Nederland
Duitsland
Portugal
Portugal
Wereld

nr 14
nr 29
nieuw zwart stockboek zw.bladen
Blokken 886-888
14 velletjes
Schaubeck album1975-1981
3 series op kaart
stockboek
kaart met priorityvelletjes
556-560 kerken
991-992
1187-1199
collectie 1858-1980
Collectie 1980-2005
stockboek
stockboek
stockboek
collectie in stockboek
collectie in stockboek
collectie in stockboek
collectie in stockboek
collectie in stockboek
collectie in stockboek
collectie in stockboek
coll.in dik stockboek 1872-heden
stockboek series etc.
collectie in stockboek 1940-2000
stockboek veel series
collectie 1912-1990
stockkboek veel series blokken
etc.
spoorweg,dienst etc.
stockboek series/boekjes
stockboek diveren
collectie op Lindner bladen 194969
Luchtpostkaart Bandoeng-Kampen
collectie in album
album 1852-1984 met zegels
stockboek diversen
stockboek diversen
stockboek diversen
blokje tennis met gravel (certif.)
stockboek
2 Lindner albums
Collectie in Leuchtturm album
Collectie in DAVO 1970-1990
stockboek 63 Postzegelboekjes
stockboek diversen
stockboek 23 blokken
map met 30 blokken etc.
stockboek waarbij motief

g
g

65,00
55,00

p
p

75,00

p
p
p
p
p
p
g
g
g
g
g
g
g
p/g
g
p/g
p
g
g
g
p
p
p

51,00

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

41,00
90,00
82,00
54,00

300,00
100,00

89,00

800,00
300,00
220,00
125,00
125,00
250,00

6,60
6,00
10,00
10,00
5,00
2,60
2,00
2,00
2,00
9,00
12,00
8,00
20,00
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00
10,00
10,00
15,00
5,00
10,00
10,00
25,00
10,00
15,00
10,00
25,00
25,00
10,00
10,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
8,00
5,00
10,00
30,00
10,00
10,00
7,00
8,00
16,00
1,00
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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
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Oostenrijk
Israel
D.D.R.
D.D.R.
Duitse Rijk
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Spanje
Spanje
Diversen
Wereld
Duitse Gebieden
Motief
Bundespost
Nederland
Bundespost
Nederland
Duitsland
Ned. Kolonien
Motief
Suriname
Bundespost
Bundespost
Bundespost
Bundespost
Berlijn
Bundespost
Bundespost
Diversen
Diversen
Wereld
Duitsland
Canada
Spanje
Ruimtevaart
Hongarije
Motief
Ierland
Rusland
Zwitserland

stockb.500 zegels+blokk.19852000
2 blokken
Schaubeck album 1966-1974
stockboek diversen
stockboekje
V2172-2181 + V2182-2191
14 velletjes in boekje
578-581+681-682
550-555
989-990+993-997
1092-1096
nieuw stockboek zwarte bladen
grote doos diversen
stockboek
stockboek waarbij Paarden
stockboek 231-1626
42 blokken
49 blokken
stockboek diversen
diversen in stockboek
stockboekje
stockboekje Sport
Port 17-32
3 series met toeslag
167-170
173-176
nr 116
88-90
171-172
PZB nr 37
leeg stockboek zwarte bladen
Doos met hawid kaartjes
stockboek
stockboek
stockboek
stockboek
speciale verzameling
stockboek
stockboek vliegtuigen
stockboek + 2 restant RZB'jes
stockboek
stockboek

g
g

g
p
p
p
p
p
p

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

400,00
29,50

20,00
64,00
52,00
78,00
91,00

800,00
152,00
225,00
800,00

20,50
30,00
40,00
100,00
48,00
13,00
55,00
13,00

g
g
g
g
p
g
g
g
p/g
g
totaal

20,00
2,40
2,60
2,60
1,00
4,00
5,00
6,00
4,00
12,00
14,00
10,00
5,00
1,00
7,00
12,00
7,00
7,00
6,00
5,00
4,00
5,00
4,00
3,00
1,00
10,00
1,00
1,60
1,00
1,60
10,00
5,00
1,00
4,00
1,60
2,00
15,00
2,00
3,00
3,00
4,00
2,00
1.218,10
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