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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/jaarvergadering van 17 april 2019 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een
woord van welkom voor de 36 aanwezigen en een extra woord van welkom voor ons nieuwe lid de
heer Piet Christaanen uit Breda.
Met een ogenblik stilte werd de heer Piet van Trier herdacht, overleden op 22 maart 2019.
De notulen van de ledenbijeenkomsten van maart 2019 zijn nog niet in de OP gepubliceerd. De notulen
worden in een latere vergadering ter goedkeuring aangeboden.
De kascommissie, bestaande uit de heren Van Bijnen en Den Decker, heeft het financiële jaarverslag
gecontroleerd en rapporteert aan de vergadering dat zij de administratie in een uitstekende toestand en
uitvoering hebben aangetroffen. Met het voorstel van de kascommissie om aan het bestuur decharge te
verlenen over het financiële boekjaar 2018, ging de vergadering met applaus akkoord. De kascommissie
adviseert het bestuur om ten aanzien van de contributiebetaling te organiseren dat de betalingen sneller
(en op tijd) binnen komen.
Voor het volgende boekjaar worden de heren Den Decker en Van Workum benoemd tot lid van de
kascommissie.
Bestuursverkiezing:
Peter Hendrickx – is aftredend als voorzitter maar is herkiesbaar. Met de aanstelling van Peter voor
een nieuwe termijn gaat de vergadering bij acclamatie
akkoord.
Reinder Luinge – aftredend als secretaris en niet
herkiesbaar. Blijft tot 31 december beschikbaar om
werkzaamheden over te dragen.
Jurn (J.E.) Dijkhuis: kandidaat voor de functie van
secretaris, wordt bij acclamatie gekozen.
Joop Hofkens: aftredend als bestuurslid en niet
herkiesbaar.
Joop Hofkens wordt door de voorzitter bedankt voor
de vele jaren als bestuurslid en voor zijn inzet voor de
vereniging.
Joop is sinds 20 oktober 1979 – dit jaar dus 40 jaar lid van onze vereniging.
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Op 1 januari 1989 – dit jaar 30 jaar geleden – trad Joop toe tot het bestuur in de functie van Hoofd
Nieuwtjesdienst (Leden Service Dienst). De Nieuwtjesdienst levert jaarlijks een mooie bijdrage aan de
exploitatie van onze vereniging.
Vanaf begin jaren 90 is Joop zeer actief betrokken bij het organiseren van onze zeer succesvolle
‘Brabantse Filatelistendagen’. Hij zorgt voor de inrichting van de zaal, int de huur van de tafels, en
verkoopt de serviceartikelen, enz.
Jaarlijks is hij twee keer (Voorjaar en Kerst) organisator van de Grote Verloting. Hij verzamelt
honderden prijzen en de verkoop van de loten leveren een bijdrage aan de exploitatie van onze
vereniging. Joop is bij alle tentoonstellingen die onze vereniging heeft
georganiseerd actief betrokken geweest.
Bij vrijwel alle feestelijkheden is Joop lid
van de ‘feestcommissie’.
Joop is sinds 2014 ‘Lid van Verdienste’ van
onze vereniging.
Voor zijn vele en jarenlange inspanningen
en verdiensten voor de vereniging en voor
de filatelie in het algemeen, verleent de
KNBF, de Koninklijke Nederlandse Bond
van Filatelistenverenigingen, aan Joop de
onderscheiding van de Bondsspeld, die hem
werd opgespeld door Reinder Luinge, Commissaris Publiciteit van
de Bond.
De vergadering beloonde Joop met een hartelijk applaus.
De quiz kon helaas niet doorgaan wegens afwezigheid van J.D. de
Koning en wegens ontbreken van apparatuur in de kleine zaal.
In de rondvraag dankte de heer Van Bijnen, mede namens de
overige aanwezigen, het bestuur voor de inspanningen van het
afgelopen jaar en wenst het bestuur en de vereniging verder veel
succes.
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 15 mei 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 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 6 april 2019 hadden we opnieuw
bijna 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.
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.
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In 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 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.

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.
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Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl
Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website
opgenomen en wel in Pdf-vorm.
(Ctr+klik) - En kijkt u eens op onze website.
Als u de Oosterhouter Post van mei/juni wilt inzien dan kan dat door hier te
klikken .
Misschien ook leuk om de OP “bladerbaar” te bekijken. Dat kan door te klikken op
Oosterhouter Post Mei 2019. Ter aanvulling: als u het blad bladerbaar wilt bekijken moet u – als

het 1e blad verschijnt - klikken op de blauwe rand rondom het blad.
Postzegelverenigingen “in de buurt”:
Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun
websites:
1.
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

PV Breda – activiteiten:
POSTZEGELRUILBEURZEN 2019
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499 Zondagmorgen van 9.30
tot 12.30 uur op de volgende data in 2019: 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1
december. Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!! Vrij parkeren!!
RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2019:
Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf Hendrik III
plein 168, Breda op de volgende data in 2019: 18 mei, 15 juni, 21 september, 19 oktober, 16 november,
21 december Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.
Informatie website: www.pvbreda .nl info@pvbreda.nl
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Te koop aangeboden:
In deze rubriek kunt u – afhankelijk van de beschikbare ruimte - (gratis) uw
overtollige zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks.
Bijvoorbeeld een mooie verzameling, of een fraaie brief. Kost u niets, dus, wat
houdt u tegen……..

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

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

Frederiksborg:
Frederiksborg is een kasteel in de Deense stad Hillerød in het noorden van het eiland Seeland (35
kilometer noordwest van Kopenhagen). Het slot is gebouwd in de jaren 1600–1620 in Hollandse
renaissancestijl. Aan de bouw werkten onder anderen de in 1550 in Antwerpen geboren Hans van
Steenwinckel de Oude (Bouwmeester en beeldhouwer in renaissance stijl - mogelijk de ontwerper) en
zijn zonen Hans II van Steenwinckel en Laurens II van Steenwinckel mee.
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In 1560 werd door koning Frederik II het eerste deel van het slot gebouwd, maar dat werd door zijn zoon
Christiaan IV gesloopt. Hij begon in 1600 aan de bouw van een nieuw slot, dat 20 jaar later klaar was.
Sinds 1878 is het Nationaal-Historisch Museum (Deens: Det Nationalhistoriske Museum Frederiksborg
Slot) in het kasteel gevestigd.
Op 2 januari 2017 verschenen in
Denemarken,
in de
serie
‘Europapostzegels / kastelen, twee
zegels met afbeeldingen van het
kasteel Frederiksborg en de barokke
tuinen van het kasteel. Het kasteel ligt
in
de
buurt
van
landgoed
Hillerødsholm, eens eigendom van
zeeheld Herluf Trolle en zijn
echtgenote Brigitte Gøye, die het
landgoed had geërfd van haar vader
Mogens Gøye, een belangrijk Deens
staatsman in de tijd van de reformatie.
Op 1 juli 1560 kocht de Deense
koning Frederik II Hillerødsholm en veranderde de naam in
Frederiksborg. Hij betaalde het met het klooster Skovkloster
bij Næstved. Herluf Trolle en zijn vrouw bleven echter na de
verkoop op het slot wonen.
Tot op de dag van vandaag herinnert de naam ‘Herlof Trolles
Toren’ aan een gebouw met twee verdiepingen. Trolle was ook
verantwoordelijk voor de bouw van beide ronde torens. Op één
van die torens staat het opschrift: “Mijn hoop op God alleen”,
en het jaartal 1562. De vleugel met de gotische gevels stamt
uit die tijd.
In 1978 verschenen twee zegels ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Deens Nationaal
Historisch Museum dat sinds die tijd in het kasteel isgevestigd. De collectie van het museum vond haar
oorsprong in de verzameling kunst van de Deens brouwer J.C. Jacobsen, die als een aparte verzameling
was ondergebracht in de Carlsberg Foundation. De collectie is verdeeld over meer dan zeventig kamers.
Deze
kamers
zijn
zo
ingericht
alsof
er
dagelijks
in
wordt
geleefd
Behalve tot het grote aantal vertrekken van het museum, heeft het publiek ook toegang tot de magnifiek
ingerichte zalen als de Rose, die ook wel de Ridderkamer genoemd wordt, de Ridderzaal of de Grote
hal, de Audiëntiekamer en niet te vergeten de bijzonder fraaie kapel.
Bij een eerste aanblik doet Frederiksborg denken aan de kasteelvesting de Kronborg in Helsingør, maar
de Frederiksborg is bij nader inzien veel fraaier en rijker uitgevoerd en ook de inventaris is veel rijker.
Daarom zou je de Kronborg een kasteel kunnen noemen en de Frederiksborg een paleis. Bovendien is
de Frederiksborg veel beter te zien, omdat de borg niet gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken door
de vestingwerken, zoals die de Kronborg omringen.
Een bezoek aan de Frederiksborg in Denemarken is een streling voor het oog. Het is plezierig er rond te
wandelen en interessant de rijkdom uit vroegere tijden te bekijken. Voor de echte liefhebbers is er ook
nog het grote park dat uitnodigt tot een extra wandeling.
(Willem-Alexander Arnhemer – 190119)
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Multilaterale 2019
Tentoonstelling van 08 – 10 november 2019
in Luxemburg.
Een internet site bestaat er al, tenminste het
welkomst beeld. De inhoud word nog
geactualiseerd. Van 8 tot 10 november 2019
vindt in Luxemburg (10, Circuit de la Foire
Internationale,
L-1347
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.

Poststukken, enveloppen, ansichtkaarten:
De verkoop van poststukken, enveloppen en ansichtkaarten door Jan-Dirk de Koning tijdens de
Brabantse Filatelistendagen (op zaterdagmiddag in de Bunthoef),
loopt steeds beter. Er is veel belangstelling en er wordt goed
verkocht. En…..de opbrengst is (100%) voor onze vereniging.
Door die goede verkoopresultaten loopt de voorraad aan poststukken
terug.
Daarom aan u de vraag: heeft u enveloppen, poststukken,
ansichtkaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wilt u ze dan aan
de vereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal ze heel graag in
ontvangst nemen.
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Honden redden natuur:
Macquarie Island is een bij het Australische Bondsland Tasmanië behorend eiland in het zuidelijke deel
van de Pacifieke Oceaan, vernoemd naar Lachian Macquarie, één van de eerste gouverneurs van het
Australische Bondsland New South Wales. Het eiland is vanwege haar geologische (geschiedenis van
het ontstaan van de aarde) van belang sinds 1997 onderdeel van het Werelderfgoed. In het koele en
maritime zeeklimaat groeien planten zoals ze ook in de toendra (Rusland - Alaska) voorkomen. Het
eiland is onbewoond op een viertal permanent bewoonde onderzoekstations na.
Macquarie Island werd op
11 juli 1810 ontdekt door
de Australiër Fredrick
Hasselborough en voor het
eerst in kaart gebracht door
Fabian
Gottlieb
von
Bellinghausen,
die
in
opdracht
van
Tsaar
Alexander I het gebied
verkende. Hij kwam op 28
november 1820 op het
eiland aan en ruilde met de
plaatselijke robbenvangers
rum en voedsel tegen lokale
dieren,
die
door
Bellinghausen
werden
beschreven, waarbij hij ook
vaststelde dat zich op het
eiland verwilderde katten leefden. In 1870 brachten robbenjagers konijnen mee naar het eiland en ratten
en muizen reisden mee. De konijnen-populatie groeide sterk, zozeer dat ze in 2006 door hun graafwerk
en zware regenval de oorzaak waren van een landverschuiving waardoor veel vogels, waaronder veel
pinguïns om het leven kwamen.

Natuurbeschermers hadden geprobeerd de konijnen uit te roeien door ze te infecteren met myxomatose
maar dat lukte niet. De konijnen waren bovendien ook voedsel voor de wilde katten. Doordat de

8

natuurbeschermers ook de katten uitroeiden, groeide het aantal konijnen opnieuw, die uiteindelijk
veertig procent van de begroeiing vernielden. In 2007 werd een programma opgestart om niet alleen
de konijnen maar ook de ratten en muizen van het eiland te verjagen. Op 11 april 2011 kwam een team
bestrijders uit Australië op het eiland met elf
honden, vooral springer spaniels en Labrador
retrievers, die onvermoeibaar werkten en jaagden
om de konijnen en knaagdieren uit Macquarie
Island uit te roeien. De honden zijn geëerd met een
serie postzegels van de Australische Post Australian Antarctic Territory – uitgegeven 9
september 2015).
Hondengeleider Nancye Williams zei dat het eiland
zijn ziektevrije status te danken heeft aan de
honden. "Macquarie Island zou niet vrij zijn van
konijnen en andere knaagdieren zonder deze
honden," zei ze. "Dat ze te zien zijn op de postzegels is denk ik een mooi en waardig eerbetoon."
De honden blijven drie jaar op het eiland en worden dan afgelost, hun begeleiders elke twaalf maanden.
Het 20 miljoen euro kostende project is sinds 2014 succesvol. De door de mens geïmporteerde plaag
van konijnen en knaagdieren is uitgeroeid.
(Anna C. van der Maade – 190126)

Zwanenmeer:
Wellicht houdt u helemaal niet van ballet, of bent u juist liefhebber. Het verhaal van ‘Het Zwanenmeer’
is romantisch met een trieste afloop. Eigenlijk horen romantische verhalen goed af te lopen, dit verhaal
heeft een triest en ellendig eind, maar het geheel is wel mooi om te zien. La Poste gaf in 2016 een fraai
postzegelblokje uit met een waarde van € 1,40, ter gelegenheid van het ‘Fête du timbre’ (Het feest van
de postzegel).
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’Het zwanenmeer’ is een klassiek ballet in vier bedrijven. Het Bolsjojballet bracht het stuk in première
op 4 maart 1877 in het Bolsjojtheater te Moskou. Over wie het libretto schreef, bestaat onzekerheid.
Vermoedelijk waren Vladimir Begitsjev en Vasily Geltser de
auteurs.
Het verhaal toont gelijkenissen met verschillende sprookjes,
waaronder “De gestolen sluier” van de Duitse schrijver Johann
Musäus en het lijkt op het Russische sprookje “De witte eend”.
De oorspronkelijke choreografie is van Julius Reisinger.
Tsjaikovski componeerde de muziek.
De eerste productie was geen succes. Het Zwanenmeer werd pas
populair na een herwerking door het Mariinskiballet in 1895.
Marius Petipa en Lev Ivanov gaven het stuk een volledig nieuwe
choreografie. Hun versie geldt sindsdien als de
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840 – 1893) was
traditionele uitvoering. Tsjajkovski zou ook een nieuwe
een Russisch componist. Hij geldt als een
partituur maken, maar stierf voor hij dit kon doen.
van de grootste componisten in de tijd van
Riccardo Drigo bewerkte de originele compositie tot de
de hoogromantiek.
partituur die vandaag gebruikt wordt.
De inhoud van het verhaal, in een kort overzicht:
Eerste bedrijf: Op het kasteel wordt de verjaardag van prins Siegfried gevierd. Hij is net meerderjarig
geworden. De prins zelf is onbezorgd en uitgelaten, maar zijn moeder berispt hem. Ze waarschuwt dat
hij op het volgende bal een meisje moet kiezen om mee te trouwen.
Tweede bedrijf: De prins en zijn gevolg zijn op jacht. Ze komen aan bij een meer met zwanen. Het
gevolg stelt voor om de zwanen te schieten. Odette, de koningin van de zwanen, komt er tussen. Ze legt
aan de prins uit dat er een betovering op hen rust. De
zwanen zijn eigenlijk jonge vrouwen, maar de
kwaadaardige tovenaar Von Rothbart betoverde hen.
Iedere nacht nemen de zwanen even hun ware gedaante
aan. Voor de kijker is het vaak moeilijk om uit te maken
wanneer de ballerina's zwanen voorstellen en wanneer
mensen. Dit maakt echter niet zo veel uit om het verhaal te
volgen. Wanneer de prins Odette ziet, is hij op slag
verliefd. De twee brengen een pas de deux en Siegfried
vraagt Odette om naar zijn volgende bal te komen. Hij
belooft met haar te trouwen. Odette zegt dat ze onmogelijk zijn
bruid kan zijn voor de betovering verbroken is. De betovering
dwingt Odette om opnieuw als zwaan naar het meer te gaan en
scheidt zo de twee geliefden van elkaar.
Derde bedrijf: Siegfried is teruggekeerd naar het kasteel. De prins
en zijn moeder ontvangen zes meisjes die de liefde van de prins
willen winnen. De gasten komen van verre landen en brengen
nationale dansen. Dan verschijnt Von Rothbart. Hij bracht zijn
dochter Odile mee. De tovenaar gebruikte zijn magie om haar op
Odette te doen lijken. Odile danst met de prins in een tweede pas
de deux. Nadien verklaart de prins zijn liefde voor haar. Buiten het kasteel wanhoopt Odette bij dit
verraad. De tovenaar en zijn dochter verlaten het feest in triomf.
Vierde bedrijf: Odette en de andere zwanen treuren aan hun meer. Wanneer Siegfried verschijnt, mijdt
Odette hem tot hij Von Rothbarts bedrog uitlegt. Dan komt door toedoen van de tovenaar een storm
opzetten. De twee geliefden vinden elkaar, maar verdrinken samen in het meer.
In verschillende landen, met name in Duitsland en in Rusland werden in 1993, bij de 100e
overlijdensdatum, postzegel uitgegeven met als afbeelding Tsjaikovski en het Zwanenmeer.
(Anna C. van der Maade – 161106 – La Poste)
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Norge of Noreg - beide Noorwegen:
Ook als u zelf Noorwegen niet in uw verzamelpakket hebt, valt het wellicht toch wel eens op dat
Noorwegen op haar postzegels soms verschillende nationaliteitsnamen gebruikt, maar meer heeft u daar
dan ook niet mee. Toch willen we nu wel eens weten wat de betekenis is van die twee verschillende
namen.
De oplossing is te vinden in de geschiedenis van de Noorse taal. Beide benamingen, Norge en Noreg
betekenen hetzelfde namelijk: Noorwegen. Het Noors heeft twee officiële schrijftalen Bokmål en
Nynorsk, talen die niet door twee verschillende
bevolkingsgroepen worden gebruikt, zoals in sommige andere
landen verschillende talen naast elkaar voorkomen, maar twee
talen die in hetzelfde land naast elkaar worden gebruikt,
zonder dat sprake is van taalgrenzen. Norge is Bokmål, Noreg
is Nynorsk.
Tot ongeveer het jaar 1000 na Christus werd in alle
Scandinavische landen ongeveer dezelfde taal gesproken, het
Oudnoords. Na die tijd groeiden de verschillende landen
steeds meer uit
elkaar en zo ontstonden het Zweeds, Deens, IJslands enz. In
Noorwegen ontstond het Middelnoors met daarnaast
verschillende dialecten in de spreektaal. In 1397 raakte
Noorwegen zijn zelfstandigheid kwijt en werd deel van de
Unie van Kalmar, met Denemarken en Zweden. Zweden
maakte zich in 1521 los uit de Unie. De ambtenarij in
Noorwegen was grotendeels Deens en ook wetteksten en de
Bijbelvertaling waren in het Deens en in de kerken werd
Deens gesproken. In 1536 werd Noorwegen een provincie
van Denemarken. In 1814 werd na een oorlog Noorwegen aan
Zweden toegewezen, Noorwegen kreeg wel een eigen parlement maar
de Zweedse koning was staatshoofd. In de eerste jaren van de Unie
met Zweden had men angst voor Zweedse invloed op de taal en de
Noren hielden zich vast aan het Deens, maar toen bleek dat de
Zweden zich niet met de taal bemoeiden ontstond rond 1830 de vraag
naar een Noorse schrijftaal ter
vervanging van het gebruikelijke
Deens.
Ivar Aasen (1813-1896) reisde door
Noorwegen en verzamelde kenmerken en woorden uit de diverse
dialecten, in 1873 publiceerde hij een Noors woordenboek, het Landsmål
een ‘nieuwe’ Noorse taal naast het tot dan toe gebruikelijke Riksmål.
Toen in 1905 Noorwegen zich afscheidde van Zweden ontstond een
beweging om te komen tot één taal. In 1929 werden de namen van beide
talen veranderd. Landsmål werd Nynorsk en Riksmål werd Bokmål
(boekentaal). Na een taalstrijd die vrijwel de hele 19e en 20e eeuw heeft
geduurd, kan men nu kiezen uit niet minder dan zes verschillende
taalvormen. Bokmål (Riksmål) staat het dichtst bij het Deens en Nynorsk is eigenlijk alleen een
schrijftaal, die vrijwel niet gesproken wordt (behalve op radio en TV).
Dus: Norge is Bokmål, Noreg is Nynorsk.
(Frans Haverschmidt – 160608)
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Mondharp:
En nu we toch een artikel plaatsen over Noorwegen is het wellicht ook tijd, aandacht te geven aan een
typisch Noors muziekinstrument: de mondharp.
De ‘Munnharpe’ werd afgebeeld op een Noorse postzegel uit 1982.
De mondharp is een klein tokkelinstrument en lamellofoon waarbij de klank gevormd wordt door een
dunne lamel aan te tokkelen waarbij het frame tussen de tanden
of tegen de lippen wordt gehouden. Een mondharp wordt
gemaakt van metaal, maar ook hout (bamboe) wordt wel
gebruikt.
Met de ene hand wordt de dunste kant van het instrument tegen
de tanden of lippen, afhankelijk van het model, geplaatst en met
de andere hand wordt getokkeld; het is echter ook mogelijk om
met één hand zowel het frame tegen de tanden te houden als te
tokkelen, maar dat is lastiger en er kunnen minder grote
snelheden mee worden bereikt. De mondholte wordt als
klankkast gebruikt wat voor een zeer eigen klank zorgt. Je kunt de klank veranderen door de vorm van
de mond- en keelholte te wijzigen waarmee de formanten veranderen, daarmee de resonanties, en
daarmee de klankkleur. De grondtoon van de mondharp blijft steeds dezelfde.

Nilla Pizzi:
Haar naam klinkt als het meervoud van pizza. Dat zou best pizzi kunnen zijn. Mijn kennis van het
Italiaans is niet goed genoeg om u daarover de juiste informatie te geven. Maar het klinkt in ieder geval
wel heel Italiaans.
Wel kunnen wij u wat informatie aanbieden over Nilla Pizzi. Zij werd afgebeeld op een postzegel van
de Italiaanse Posterijen om haar te herdenken. Voor de ouderen onder ons is ze wellicht toch een
bekende. Nilla Pizzi (Sant'Agata Bolognese, 16 april 1919 - Milaan, 12 maart 2011) was een Italiaanse
zangeres. Haar echte voornaam is Adionilla, maar die verkortte ze naar Nilla.
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Ze was vooral populair in de jaren 50 en 60. Ze won de allereerste twee edities van het San Remo
Festival met “Grazie dei fiori” en “Vola Colomba”. In 1956 haalde ze de
Nederlandse hitlijst met “Arrivederci Roma”.
Ze was ook de eerste winnares van het Festival van Napels in 1952 met
Desiderio 'e sole. Ook het Canzonissima-festival schreef ze in 1958 op haar
naam met L'edera.
Velen zullen zich de melodie van “Arrivederci Roma” nog herinneren. Het
lied werd voor het eerst gepubliceerd in 1955, gecomponeerd door Renato
Rascel met tekst van Pietro Garinei en Sandro Giovannini. Het was een deel
van de muziek bij een Italiaans-Amerikaanse musical film, met als Engelse
titek “Seven Hills of Rome”. Hoofdrolspeler was de Amerikaanse zanger
Mario Lanza. Het lied werd misschien in ons land wel het meest bekend
doordat ook Dean Martin het lied in 1962 op de plaat zette.
(Anna C. van der Maade – 190424)

Speciale postzegels Oostenrijk: “Ik hou van je….”
Wat hebben Ovidius, Wolfgang Amadeus Mozart, John Lennon, Johann Wolfgang von Goethe en Karl
Marx gemeen? Nou, ze zijn allemaal schrijvers van vurige liefdesbrieven, ook al is het in zeer
verschillende tijden. De genoemde heren zijn
alleen beroemde voorbeelden, omdat het aantal
van degenen die liefdesbrieven gebruiken om
hun gevoelens uit te drukken, eindeloos is en er
zijn natuurlijk niet alleen heren, maar ook
talloze vrouwen die liefdesbrieven schrijven.
En laten we eerlijk zijn: er gaat niets boven een
persoonlijke, handgeschreven liefdesbrief – het
zij in de vorm van een gedicht of gewoon een
verklaring van de liefde in eenvoudige
woorden. Dit is nog steeds zo, sterker nog dat
is waarschijnlijk nog meer zo in het huidige
digitale tijdperk.
Het in 24 april 2019 uitgegeven Oostenrijkse
blok met de speciale postzegels "Ich hab’ dich
lieb” is een postzegel met een unieke
boodschap in woord en beeld. De boodschap
van deze zegel is niet beperkt tot romantische verliefdheid en klassieke liefdesbrieven, maar is ook
geschikt om u ten opzichte van vrienden en familieleden, en dierbare en geliefde mensen uit te spreken.
Bijzonder aan dit postzegelblok is ook, dat het te gebruiken is voor het verzenden van een binnenlandse
brief (standaard tot 80 cent) als ook - samen met de 10 cents zegel gebruikt kan worden voor frankering
naar andere Europese landen. Voor de eerste keer biedt Oosten-rijkse post dus de twee belangrijkste
tarieven als een combinatie op een postzegelvelletje. Beide postzegels kunnen samen wor-den gebruikt,
maar natuurlijk ook afzon-derlijk. Dus het maakt niet uit of het gaat om een briefkaart naar uw beste
vriend of vriendin, een brief aan moeder of toch een liefdesbrief. Plezier zal elke geadresseerde er
waarschijnlijk aan hebben. (Anna C. van der Maade – 190427 – www.post.at )

Reppenstedt:
Reppenstedt is een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De stad
maakt deel uit van de Samtgemeinde Gellersen in het Landkreis
Lüneburg. De plaats Reppenstedt telt ruim 7.000 inwoners.
Het stadje ligt zeker niet direct aan zee, en het lijkt dan ook niet erg
logisch dat de Jeugdafdeling van Reppenstedt zoutwatervissen zou
kiezen als beeldmerk voor de “Tag der Jungen Briefmarkenfreunde” op
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4 augustus 2016 , de dag voor jonge postzegel-vrienden dus, en mede ter gelegenheid van het 40 jarige
bestaan van de jeugdafdeling van Reppenstedt.
Het feit dat de postzegelserie “Für die Jugend” uitkwam op 4 augustus 2016 was de duidelijke aanleiding
voor een speciaal stempel.
De serie “Für die Jugend” had in 2016 als onderwerp ‘Zoutwatervissen’ en op de drie fraaie zegels zijn
resp. afgebeeld de haring (70 + 30 cent), de kabeljauw (85 + 40cent) en de schol (145 + 55 cent).

In het speciale stempel voor de jeugdafdeling Reppenstedt is afgebeeld de haring. In Rostock werd
enkele dagen later nog een stempel uitgegeven met de afbeelding van een kabeljauw.

uw reacties
Deze maand geen reacties. Als u wilt reageren: een berichtje naar secrtariaat.ovvp@gmail.com
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Veilinglijsten – voor de
ledenbijeenkomst van
15 mei 2019
op pagina’s 18,19,20, 21
u kunt ook schriftelijk bieden
via:
petercmhendrickx@home.nl
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: 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 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 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: 25 mei, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 23 november.
Voor meer informatie: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact email adres: oc@home.nl
’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegel instuif & ruilbeurs; Plaats: ’s-Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de
Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur;
Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@hertogpost.nl; Organisatie ’s Hertogenbossche Filatelistenvereniging;
Data: 11-05-2019 / 08-06-2019 / 13-07-2019 / 14-09-2019 / 12-10-2019 / 09-11-2019 / 14-12-2019.
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’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: 23-05-2019 / 27-06-2019 / 22-08-2019 / 26-09-2019 / 24-102019 / 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: 05-05-2019 / 02-06-2019 / 06-07-2019 / 04-08-2019 / 01-09-2019 / 06-10-2019 / 03-11-2019 / 01-122019.
Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC Kaatsheuvel – op de zondagen: 13
oktober 2019 en 8 december 2019. - 09.30 -13.00 u – Toegang € 0,50 – handelaren € 3,00.
Klimmen: BEURSAVOND van postzegelvereniging ’t Fakteurke in Klimmen. GEMEENSCHAPSHUIS “OP D’R PLATS”,
Houtstraat 25 te Klimmen Voor locatie kijk op: www.gemeenschapshuisklimmen.com . De zaal is open om 18h30. De veiling
begint om 19/30 (zgn. ‘wilde veiling’).
De Agenda voor 2019 - Locatie altijd Op d’r Plats – Ruilbeurzen op:. Dinsdagavond 28 mei- Dinsdagavond 25 juni –
Dinsdagavond 27 augustus - Dinsdagavond 24 september - Dinsdagavond 29 oktober - Dinsdagavond 26 november Dinsdagavond 17december 2019.
5e zondag Hobby-Brocante - Zondagochtend 30 juni - Zondagochtend 29 september - Zondagochtend 29 december
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 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 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
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. - 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: 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 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 15 september 2019; 20 oktober 2019; 17 november 2019;
15 december 2019 - 09.30 - 12.30 u. info: Marcel Bosch, 0413 367786,
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verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl http://www.verzamelbeursveghel.nl Toegang: € 1,00 – jeugd gratis. Elke maand
andere expositie van een verzameling.

België / Luxemburg:
Arendonk: Ruilclub Koninklijke Arendonkse Postzegel Verzamelaars is er niet meer, maar er zijn nog wel ruilbijeenkomsten
op de 2de zondag van de maand tussen 9u. en 12u. uitgezonderd de maanden juli en augustus in het Heemhuis,
Wampenberg 23, 2370 Arendonk, België. Voor verzamelaars van postzegels – munten – bierkaartjes – bidprentjes –
champagne capsule – Panini stickers
Beerse: 6 mei 2019, 3 juni 2019, 1 juli 2019, 5 augustus 2019, 2 september 2019, 7 oktober 2019, 4 november 2019, 2 december
2019 -Vrienden voor Verzamelaars - Bijeenkomsten iedere eerste maandag van de maand 18.45-21.30 u – in Wijkhuis
Boudewijnstraat 50, Beerse – Postzegels, munten enz. - Info: Stefilex 0032 497 834070
Dendermonde: 25 mei 2019 –28ste nationale ruildag (Diverse objecten) in Zaal parochiaal centrum “Gildenhuis”, Otterstraat
124 te Sint-Gillis Dendermonde. - Open van 9.00 tot 16.00 u
Eppegem: 16 juni 2019 - Nationale ruilbeurs van champagnecapsules en andere verzamelingen georganiseerd door Open Oog
– Eppegem in Gemeentelijke Basisschool “De Waterleest”, Waterleestweg te 1980 Eppegem. - Info:
andree_rombaut_mangin@hotmail.be - Open van 10.00 tot 15.00 u
Geraardsbergen: 25 mei 2019 - 6de grote ruilbeurs (Diverse objecten) + Uitgifte MyStamp georganiseerd door postzegelkring
Schen-delbeke in De Reep, Felicien Cauwelstraat 9 te 9500 Geraardsbergen. - Info: 0032 54/41 77 32 - Grote parking aanwezig
Open van 9.00 tot 15.00 u
Heist o/d Berg: 26 mei 2019 – 23 juni 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
Leopoldsburg: 18 mei 2019 – 15 juni 2019 - Ruilbeurs “De Zwaantjes” (Diverse objecten) – Org.: Verzamel- & ruilclub Het
Kamp in het Sint-Michiels-instituut, ingang via Van F. Baelstraat te 3970 Leopoldsburg. – 032 Info: 0474/35 34 77 - Open van
9.00 tot 13.00 u
Luxemburg: Multilaterale 2019 – 8-10 november 2019 – Hallen Luxexpo The Box
Maaseik: 25 mei 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
Mons: 4 mei 2019 – 19e verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Royal Union phil. Montoise in Ecole Saint
Luc, Boulevard Masson, 7000 Mons - Info: 0032 65/62 10 22 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 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: 26 mei 2019 – 23 juni 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
Putte: 2 juni 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 Ghislain: 15 juni 2019 - 17de verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Cercle philat. Siraultois in de
Feestzaal, rue du Presbytère à Villerot (St.Ghislain) - Info: 0032 65/62 10 22 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u
Wetteren: 15-16 juni 2016 - WETTERANIA 2019 – Regionaal kampioenschap Oost- en West Vlaanderen – Organisatie:
Themafila Wetterena met voorverkopen National Birds, Geometrie in de ruimte, De eerste paardentramlijn, Anatomy of the
Millenial + Eresalon “Vogels” en Filateliebeurs (met deelname buitenlandse handelaars) in Expo Gowalt, Kwatrecht-steenweg
114, 9230 Wetteren. - Info: Kobra22@telenet.be - Open zaterdag van 9.00 tot 17.00 u bpost 10-15 u - Zondag van 9.00 tot
15.00 u
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Zaventem: 30 mei 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 – Gericht zoeken op het internet.
Zaventem: 8 juni 2019 - 31ste postzegel- en muntenhappeling met aanwezigheid tijdelijk postkantoor TC-post én speciale
dagstempel georganiseerd door Postzegel-club Nossegem in het GO! Atheneum Zaventem, Spoorwegstraat 25, 1930 Zaventem.
- (parkeren – opgelet blauwe zone) - Info: 0032 478/09 47 20 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u

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

Veiling 454 – 15 mei 2019
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Land
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Saarland
Saarland
Nederland
Wereld
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Duitsland
Berlijn
Polen
Polen
Motief
Nederland
Aland
Berlijn
Hongarije
Motief
Nederland
Nederland
Malta
Motief
Motief
Motief
Belgie

Omschrijving
nr 79A
nr 83 I - 97 B II
nr 96 B II + 97 B II
nr 233-234
nr 238-245
nr 450-453
nr 459-462
nr 474-468
nr 307+317-18+341+351-353
diversen op kaartjes
2 stockboeken doubletten
3 kleine stockboeken
80 blokken uit 1971-1998 kistje
40 PZB'jes in doosje
doosje aantekenstrookjes
nr 326-327
nr 556-560
nr 563-567
nr 612-616
Bund 166,171 etc
collectie 1956-1978
blok 7
blok 8
kerst en kunst in stockboek
mapje FDC's
53 zegels + blok
Burchten op FDC
blokken 99 en 103
brieven etc
stockboek
serie 518-533
jaargang 2001
WWF stockboek
dieren waarbij series in zakje
dieren complete series in zakje
stockboek

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

Cat.
prijs
130,00
43,00
8,00
60,00
170,00
140,00
140,00
110,00
22,50

250,00
120,00
24,00
84,00
34,00
19,00
131,00
30,00
40,00

27,00

330,00

Limiet
15,00
4,00
1,60
5,00
17,00
16,00
15,00
11,00
3,40
3,00
8,00
3,00
20,00
10,00
2,00
7,00
14,00
8,00
4,50
8,00
40,00
6,00
6,00
12,00
5,00
6,00
2,60
4,00
5,00
2,60
100,00
1,00
5,00
1,00
1,60
2,60
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37
38
39
40
41
42
43

D.D.R.
Duitse Rijk
Zwitserland
Zwitserland
Portugal
Portugal
Italie

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Nederland
Andorra
Andorra
Andorra
Nederland
Nederland
Nederland
Wereld
Nederland
Finland
Curacao
Nederland
Suriname
Ned. Indie
Suriname
Indonesie
Ned. Overzee
Duitsland Sovjet
Duitsland Sovjet
Duitsland Sovjet
Duitsland Sovjet

65

Duitsland Sovjet Z.

66

Duitsland Sovjet Z.

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Duitsland Sovjet Z.
Duitsland Sovjet Z.
Duitsland
D.D.R.
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Frankrijk
Frankrijk
Monaco
Berlijn
Belgie
U.S.A.
Diversen
Nederland
Canada
Spanje
U.S.A.

Z.
Z.
Z.
Z.

stockboek 1950-1960
1889-1945 op bladen
1623-1624 blokken
1667-1668 kleinbogen
1092-1094
1127-1129
793-794
blok 1024+ 1098-1110
zegels/paren
222-223 europa
232-233 europa
238-239 europa
141-143
676-680
766-770+795-799
blik afgeweekt
Port en Luchtpost diversen
diversen op bladen
stockkaart
oude zegels op kaart
oude zegels op kaart
stockkaart
FDC album 189 stuks
Stockboek RIAU
stockboek
Mecklenburg nr 20-22
Mecklenburg nr 23-25 A+B
Mecklenburg 26-28 + Berlijn 1-7A
Mecklenburg 8-19
Oost Sachsen 42A-50A-5165/43AB
West Sachsen 138-49+150-61Y
++
West Sachsen 116-19X+Y+124137
Sachsen diversen op kaart
Am.Zone 1-35
Blok 6 Goethe
nr 375-377
nr 378-384
nr 398-401
nr 455
nr 467-473
nr 99
nr 996-1000
nr 2 + 3
nr 140-154 (2x)
restantcollectie in Schaubek
Frontier album
9 stockboeken leeg
Holland album incl. nr 1 en 2
106 FDC's in doosje
Davo album 1945-1971
2 stockboeken

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

430,00
27,50
30,00
30,00
117,00

190,00
120,00
185,00
560,00
548,00
750,00
345,00
40,00
18,00
9,00
20,00

5,00
3,60
3,60
3,00
3,00
5,00
4,80
3,00
4,00
2,00
10,00
4,00
10,00
15,00
20,00
25,00
12,00
8,00
3,60
1,60
4,00

o

24,00

4,00

o

25,00

4,00

25,00
25,00
18,00
220,00
22,00
170,00
160,00
45,00
32,00
80,00
30,00
95,00
110,00
200,00

4,00
4,00
3,00
32,00
3,00
25,00
24,00
6,60
4,80
8,00
3,60
7,00
8,00
10,00
3,00
2,60
10,00
3,00
2,60
7,60

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

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

g
onb
g

26,10
20,00
20,00
20,00
16,00
16,00
14,00

15,00
15,00
4,00
1,00
4,60
4,60
10,00
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Nederland
Duitse Rijk
Europa
Diversen
Diversen
Nederland
Zweden
Afrika + Nederland
Wereld
Nederland
Nederland
Nederland
Nieuw Zeeland
Nederland
Nederland Overzee
Zwitserland + div.
Australie
Ver. Europa
Griekenl/Cypr/Gibral.
Ierland/Kan.eil/Malta
Ooostenrijk
Nederland
Nederland
Belgie
Nederland
Nederland
Spanje
Nederland
Liechtenstein
Roemenie
Nederland
Belgie
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland Overzee
Nederland
Wereld
Nederland
Duitsland
Spanje
Spanje
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Spanje
Duitsland
Duitsland
Wereld

stockboek zegels uit PZB'jes
stockboek
wit stockboek
2 lege stockboek
doosje 100 insteekkaartjes
3069-78+3601-10+3658-67
1000 zegels
stockboek
stockboek
2623-2634 (2x)
45 zegels mooi Nederland
2603-2607
jaarset 1985
dik stockboek 1872-heden
2 stockboeken
stockboek
mooie collectie in stockboek
stockboek veel zegels
stockboek
stockboek
stockboek
stockboek 1940-2000
2 stockboeken
pakketkaart spoorweg nr 592
nr 563-567
nr 641-645
1996 Olym.spelen
FDC E34
vel Cept
blok Cept 2010
FDC E47 2x
spoorweg 336-354
blok 2441
nr 105
3 briefkaarten
Roltanding R90-R93
Roltanding R86-R89
stockboekje
2 restant stockboekjes
stockboek allerlei
stockboek allerlei
stockboek allerlei
jaargang 1960
kaart diversen 1950-1955
kaart diverse blokken
vellen 2285-94 + 2325-2334
nr 550-555
stockkaart 1938-1940
3632-43+3687-3693
stockboek 1000 zegels
stockboek allerlei
stockboek allerlei

p/g
g
g

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

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

48,00
40,00
21,60

34,00
32,00
4,50
30,00
18,00
40,00
8,25
10,00
125,00
50,00
35,00

74,00
73,00
30,00
20,00
52,00
51,00
35,00

2,60
2,60
2,60
5,00
5,00
10,00
5,00
3,00
5,00
5,00
4,60
7,60
5,00
17,50
10,00
8,00
7,00
10,00
7,00
10,00
5,00
10,00
10,00
5,00
3,40
3,20
2,60
3,00
4,00
3,60
4,00
1,60
4,00
15,00
5,00
7,60
7,00
5,00
5,00
5,00
2,00
2,00
7,60
5,00
10,00
8,00
4,00
2,00
8,00
2,00
2,00
2,00
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

D.D.R.
Antillen+Nw.Guinea
Nederland
Spanje
Nederland
Spanje
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

blok 19 met zegels
stockkaart
stockboekje 10 velletjes
jaargang 1960
stockkaart 3 velletjes
stockkaart zegels/series 1952/59
serie 474-486
nr 16 ( zonder gom )
serie 240-243
serie 346-349
serie 578-581
serie 612-616

g
p
p
g
p
p
p
o
g
g
g
g

109,00
31,00
30,00
35,00
82,00
110,00
66,00
35,00
99,00
16,00
15,00
totaal

5,00
1,60
2,00
2,00
10,00
8,00
22,00
12,00
5,00
15,00
3,00
3,00
1.144,80
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