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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
  datum:  juni 2019 - 13e jaargang – nummer: 162 
 De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

OVVP en belangstellenden. 
                         Redactie:  secretariaat.ovvp@gmail.com  website:  www.oosterhouterpost.nl  

 

 
 

De Nieuwsbrief van de OVVP is een mededelingenblad met informatie over zaken die spelen binnen de 

vereniging,  bestemd voor de leden van de vereniging en belangstellenden. Bezoekt 

u ons ook eens op www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele 

telefoon. 

Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via secretariaat.ovvp@gmail.com   - 

mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen (wat wij natuurlijk niet hopen) dan is een berichtje 

aan secretariaat.ovvp@gmail.com voldoende. De Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-

leden van de OVVP. 

 

 

Ledenbijeenkomst:  
 
De bijeenkomst van 15 mei 2019, de voorjaarsvergadering met grote verloting,  werd om 20.00 u 

geopend door de voorzitter met een woord van welkom  voor de 52 aanwezigen. De vergadering vond 

plaats in de grote zaal die gelukkig weer beschikbaar was.   

De notulen van de ledenbijeenkomsten van mart en april 2019 zijn in de OP gepubliceerd. De notulen 

worden door vergadering goedgekeurd.    

Voorgesteld wordt om kavels (met name de kleine – niet volumineuze) niet verkochte kavels, welke 

overblijven na de veiling, te koop aan te bieden op de opvolgende Brabantse Filatelistendagen – dit met 

een opslag van 10%. Vanuit de vergadering is wel kritiek. Voorstel wordt ter overweging meegegeven 

en komt in volgende bijeenkomst opnieuw aan de orde.  

Voorgesteld wordt leden in de gelegenheid te stellen 

gratis kleine advertenties te plaatsen in de OP (en in 

de Nieuwsbrief).   

De quiz, met een tiental listige filatelistische vragen, 

werd door J.D. de Koning vlot afgewerkt.   

In de rondvraag werd duidelijk dat vergaderen in de 

kleine zaal niet bijzonder gewaardeerd wordt. De 

voorzitter zegt toe dat we voor volgend jaar een 

andere oplossing zoeken. De hierna volgende veiling 

met de afrekening werd, zoals gewoonlijk, vlot 

afgewerkt. De toto werd gewonnen door  de heer 

Toon Stoopen. Voor de Grote Voorjaarsverloting 

had Joop Hofkens weer vele leuke en nuttige prijzen 

bijeengebracht. De meeste aanwezigen konden een leuke prijs naar huis brengen. Volgende 

bijeenkomst: Woensdag 19 juni 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 19 juni 2019; woensdag 18 september 2019; woensdag 16 oktober 

2019; woensdag 20 november 2019; woensdag 18 december 2019. 

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 4 mei 2019 hadden we opnieuw 

bijna 80 bezoekers. Gezellig druk. De extra ruimte die is verkregen door de extra zaal 

voor de ‘dubbeltjestafel’en de ‘poststukkentafel’, maakt 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.  

In 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: 
 

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.  

 

 
 

O 
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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. 

 

 

 
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. Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/   

2. Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com   

3. Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/   

4. Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/   

5. Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/   

6. Eindhoven: Eindhovense Filatelisten vereniging: www.E-F-V.nl  

7. Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl   

8. Geleen: De Philatelist geleen www.dephilatelistgeleen.nl  

9. Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl  

10. ’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/   

11. FV De Bevelanden, Kloetinge  www.postzegelclubdebevelanden.nl  

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

13. Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/   

14. Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/  

15. Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com 

 

 

 

 

mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/95/41458ISSUE95_5l2G_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/95/9c167448487b869f294a06d9388b6961
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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: 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: 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 

 

 

 
 

Te koop aangeboden: 
 

In deze rubriek kunt u – afhankelijk van de beschikbare ruimte -  (gratis) uw 

overtollige zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. 

Bijvoorbeeld een mooie verzameling, of een fraaie brief. Kost u niets, dus, wat 

houdt u tegen…….. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Op onze website kunt u zowel deze Nieuwsbrief als ook ons verenigingsblad Oosterhouter Post inzien 

en lezen. En vertelt u ons s.v.p. eens wat u ervan vindt. De OP digitaal lezen – en de Nieuwsbrief.  
Er is ook veel informatie over bestuur, agenda en natuurlijk ook over onze geschiedenis. 

 

 

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 

http://www.pvbreda/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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. 

Deze Postex wordt dit jaar gehouden op 1, 2 en 3 

november in de Omnisport te Apeldoorn. Verder kunt 

u informatie vinden op de website van de Postex. 

(Leen Louwerse) 

 
Etrusken: 
 

Waren de  Etrusken Italianen? De Etrusken leefden in ieder geval wel in Italië tussen de 7e en de 5e eeuw 

voor Christus in het gebied waar we nu Toscane, een deel van Umbrië en Latium vinden. De Etrusken 

hadden een eigen taal, een eigen religie en cultuur. In feite was de Etruskische cultuur de eerste grote 

beschaving op het Italiaanse schiereiland en het was één van de hoogst ontwikkelde volken van de 

oudheid. De Etrusken vormden een betrekkelijk klein volk, die als eersten pogingen deden om alle 

volken in Italië te verenigen. Zo werd Rome 150 jaar door Etruskische koningen geregeerd en de 

Romeinen, die zich voor een deel vermengden met de Etrusken, dankten hierdoor hun schrift, cultuur 

en godsdienst ook voor een groot deel aan de Etrusken. In 280 v.Chr. versloegen de Romeinen de 

Etruskische steden definitief, maar de culturele invloed bleef doorwerken. Veel belangrijke Romeinse 

geslachten waren van oorsprong Etruskisch. Een bekende Romein van Etruskische afkomst was 

Maecenas (hij sprak echter 

Latijn) en ook de beroemde 

dichter Vergilius had 

Etruskische voorouders. De 

bekende Romeinse keizer 

Trajanus was ook afkomstig 

uit een Etruskisch geslacht; de 

Ulpii.  

Alhoewel de Etruskische 

cultuur sterk werd beïnvloed 

door die van de Grieken en 

van andere culturen uit het 

Oosten, had de Etruskische cultuur steeds een eigen identiteit. Ze hadden een eigen taal en sommige van 

hun gebruiken weken af van die van de andere volken in Italië. De economie was vooral agrarisch. Ze 

hadden uitstekende tarwe, prima wijngaarden en in de bossen werd gejaagd op everzwijnen en herten. 

Ze fokten paarden, runderen en varkens.  

De Etrusken bewerkten ijzer, dat gewonnen werd in ijzermijnen op Elba, koper kwam uit het dal van de 

Cecina. Etruskisch aardewerk en bronzen spiegels waren in heel Europa in  trek.  

De Etrusken hebben een zeer rijke materiële cultuur nagelaten, maar van hun literatuur is vrijwel niets 

overgeleverd. Hoewel zij religieuze boeken hadden, zoals de beroemde 

‘liber linteus Zagrabiensis’ (waarvan een deel met ca. 1300 woorden is 

overgeleverd), zijn er weinig aanwijzingen dat ook andere literaire 

genres (dichtkunst, wetenschappelijke verhandelingen enz.) werden 

beoefend.  

Wel vinden we talloze vermeldingen bij Griekse auteurs, zoals bij 

Herodotos, Dionysios, Ploutarchos, Polybios, Livius, Plinius de 

Oudere, Cicero, Seneca minor en anderen, maar hun beschrijvingen 

zijn kort of bevooroordeeld. Opmerkelijk is de grote interesse van de 

Romeinse keizer Claudius voor de Etruskische cultuur. Hij was zo 

gefascineerd door de Etrusken dat hijzelf Etruskisch leerde lezen van de weinigen die er toen nog kennis 

van hadden. Hij schreef in het Grieks een 20 delen tellende - niet overgeleverde - geschiedenis van de 

Etrusken, de Tyrrhenica.  

mailto:b.mol76@upcmail.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinen_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/280_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaius_Cilnius_Maecenas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergilius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trajanus
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Liber_linteus_Zagrabiensis&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herodotus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dionysius_van_Halicarnassus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plutarchus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polybios
https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Livius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plinius_de_Oudere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plinius_de_Oudere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Tullius_Cicero
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucius_Annaeus_Seneca
https://nl.wikipedia.org/wiki/Claudius_I
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp5pbEm53iAhXQZVAKHUCkDigQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ibolli.it%2Fphp%2Fem-italia-11238-Oggetti%2520d'arte%2520etrusca.php&psig=AOvVaw3aXztUGUt0m3J9HxtPmHBZ&ust=1557998685864589
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisnobsm53iAhXMEVAKHVUAATQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.canino.info%2Finserti%2Fmonografie%2Fetruschi%2Ffrancobolli%2Findex.htm&psig=AOvVaw3aXztUGUt0m3J9HxtPmHBZ&ust=1557998685864589
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De Etruskische lettertekens zijn verwant aan die van de Grieken. Er zijn zo'n 12000 Etruskische 

inscripties bewaard. Het Etruskisch is relatief makkelijk te lezen omdat zij het Grieks alfabet hanteerden, 

weliswaar geschreven van rechts naar links. Het grootste 

probleem is dat we geen inhoudelijk diepgaande teksten hebben. 

De meeste teksten zijn korte grafinscripties, votief teksten 

(gelofte-tekst) of korte verklarende teksten op vazen, beeldjes, 

spiegels, munten en grenspalen. De langste tot nu toe gevonden 

tekst is een linnen boek (Liber linteus Zagrabiensis), overgeleverd 

als mummiewindsel, dat omstreeks 1300 woorden bevat; het 

betreft hier een rituele kalender. Deze rituele kalender telde tien 

maanden. Oktober werd de achtste maand genoemd. October, 

achtste in het Latijn komt van deze 

jaarindeling. 

Onze kennis van de levenswijze van de Etrusken stamt hoofdzakelijk uit 

hun graven. Daarvan zijn er duizenden in de omgeving van de Italiaanse 

stad Tarquinia, een kleine honderd kilometer ten noordwesten van Rome. 

In het nationaal museum van Tarquinia vinden we tegenwoordig de 

fresco’s uit Tomba del Triclinio (vermoedelijk uit 480/450 v. Chr.). Ze 

tonen mannen en vrouwen die bij een feestmaal gezamenlijk aanliggen op 

stenen banken. Rond hen spelen muzikanten, dansen jongens en meisjes. 

Bij de Etruskische elite was het gebruikelijk dat een echtpaar bij een banket 

aanligt. De gelijkwaardigheid van man en vrouw maakte de Etrusken in 

Griekse en Romeinse ogen losbandig, zedeloos. 

De Italiaanse Post heeft meerdere zegels uitgegeven met afbeeldingen van Etruskische kunst. Ook 

Vaticaanstad en San Marino gaven meerdere zegels uit met Etruskische afbeeldingen.  

 

(Anna C. van der Maade – 190515) 

 

 

 
Daniel Bruun: 
 

Daniel Bruun (1856-1931) heeft wellicht  de meest opmerkelijke bijdragen geleverd aan ons begrip van 

de culturen van de Noorse van de Noord-Atlantische landen.  Hij werd geboren in een voor die tijd 

innovatieve, vooraanstaande familie uit Midden-Jutland (Denemarken). Hij volgde een militaire 

opleiding en werd geschoold cartograaf.  Het was een droom van zijn jeugd om de Noorse cultuur te 

bestuderen van Groenland wat uiteindelijk lukte in 1894 toen hij een indrukwekkende veldonderzoek 

deed in de oostelijke nederzetting. In de daarop 

volgende jaren vervolgde hij zijn waarnemingen in 

Groenland en maakte vergelijkende studies in 

IJsland, de Faeröer en in Noorwegen. Op zijn 

initiatief, en in grote mate gebaseerd op door hem 

materiaal verzameld, werden de Noord-Atlantische 

culturen gepresenteerd als een deel van de Deense 

bijdrage aan de Wereldtentoonstelling van 1900 in 

Parijs. Zijn avontuurlijke leven, echter was niet 

beperkt tot de Noord-Atlantische Oceaan, maar ook 

reizen in Afrika, Siberië, Azië en Noord-Amerika.  

Daniel Bruun  bezocht de Faeröer in totaal zes keer 

(1896, 1897, 1898, 1905, 1912 en 1914). Hij voerde veldonderzoek uit in de Noorse nederzettingen in 

Groenland in 1894, zette zijn onderzoek voort in IJsland in 1895 en vervolgens kwam in 1896 terug naar 

de Faeröer. Zoals aangegeven, bezocht hij de Faeröer meerdere malen terwijl ook meerdere keren een 

bezoek bracht aan IJsland. Hij was geïnteresseerd in de Noorse kolonisten op Groenland sinds zijn jeugd. 

Deze interesse leidde tot een grotere betrokkenheid. Hij maakte een studie van architectonische stijlen 

op de landen in de Noord-Atlantische Oceaan. Zijn bezoek in 1898 deed hij in samenwerking met het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks_alfabet
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGxeianJ3iAhWLJ1AKHRfyBDIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.filateliastoria.altervista.org%2Farteetrusca.htm&psig=AOvVaw3aXztUGUt0m3J9HxtPmHBZ&ust=1557998685864589
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8qqfjnJ3iAhWEJVAKHS_-ASUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.canino.info%2Finserti%2Fmonografie%2Fetruschi%2Ffilatelia%2F02%2Findex.htm&psig=AOvVaw3aXztUGUt0m3J9HxtPmHBZ&ust=1557998685864589
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Nationaal Museum in Kopenhagen om een speciale afdeling voor te  bereiden van de Noord-Atlantische 

Oceaan op de grote Wereldtentoonstelling in 1900 in Parijs gehouden. Dit lukte en de expositie trok 

wereldwijde aandacht voor de culturen in de Noord-Atlantische Oceaan. 

In 1929 publiceerde Bruun  indrukwekkende klassieker van de Faeröerse dorpen (met kortere 

voorbereidende werken in 1904 en 1911). Een jaar later publiceerde hij een soortgelijk  boek over 

IJsland. Op de op 29 april 2019 uitgegeven postzegels van Føroyar zijn de tekeningen van Bruun 

afgebeeld, van de twee watermolens, in Sandágerði op Streymoy en Froðba op Suðuroy. De tekeningen 

die op de twee postzegels zijn afgebeeld, worden samen met andere tekeningen van Bruun bewaard in 

het Nationaal Museum van Denemarken. De zegels zijn gegraveerd door de gerenommeerde kunstenaar 

en etser Martin MörckSteffen Stummann Hansen, archeoloog. 

 

Werelddag van de Arabische Taal: 
 

Terroristische dreigingen zijn vaak geschreven in het Arabisch, de hoofdtaal van IS en andere 

organisaties die geen positieve ambassadeurs van de 

Arabische cultuur. En ook de belangrijkste reden 

waarom de Arabische wereld - en cultuur taal niet 

bijzonder populair is. 

Op 18 december 2015 startte de UNESCO een actie 

om dit te veranderen met het uitroepen van de 

‘Werelddag van de Arabische Taal’. In Egypte werd 

een bijzondere zegel uitgegeven ter gelegenheid van 

deze actie van UNESCO. 

Hassouna Mosbahi, Tunesisch schrijver en vertaler, 

werd in 1950 zo’n 150 kilometer ten zuiden van 

Tunis geboren. Hij leefde dertig jaar buiten zijn 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.picclickimg.com%2Fd%2Fl400%2Fpict%2F264259685517_%2F%25C3%2584gypten-Egypt-2016-Neuheit-Tag-der-arabischen-Sprache.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpicclick.de%2F%25C3%2584gypten-Egypt-2016-Neuheit-Tag-der-arabischen-Sprache-382811105726.html&docid=2m-Ar1cfijGG7M&tbnid=BuDVC8g9uFmijM%3A&vet=10ahUKEwjgqvPV253iAhUGGuwKHSKoClMQMwg_KAAwAA..i&w=400&h=267&itg=1&safe=off&bih=855&biw=1200&q=briefmarke%20%C3%84gypten%202016%20welttag%20der%20arabischen%20sprache&ved=0ahUKEwjgqvPV253iAhUGGuwKHSKoClMQMwg_KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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vaderland, studeerde onder meer in München en is in 2005 teruggekeerd naar Tunesië. Hij heeft in de 

tijd dat hij in Europa woonde – en ook in de jaren daarna, nagedacht over de rol die de Arabische taal 

speelt in de wereld en in de literatuur.   

Volgens Moshabi zouden uitgevers in Europa en andere westerse landen Arabische schrijvers niet altijd 

alleen maar als moslims moeten zien. “De mens wordt immers niet alleen door religie gevormd. Religie 

is geen cultuur, het is geen identiteit”.  

“De Islam is een religie. Maar schrijvers behandelen veel onderwerpen die met de Islam niets van doen 

hebben. Maar het lijkt alsof het westen wil dat wij alleen maar over de Islam en daartoe behorende 

onderwerpen schrijven”.  

De interesse in Europa in de Arabische cultuur is volgens Moshabi momenteel zeer beperkt, terwijl het 

vaak de schrijvers en dichters zijn die in hun werken een afspiegeling leveren van de werkelijkheid. Hij 

verwees daarbij naar grote culturele successen in de Arabische wereld op het gebied van literatuur, kunst 

en film.   

Natuurlijk proberen fundamentalisten te bereiken dat de Arabische Taal zich niet verder ontwikkelt, dat 

ze een traditionele taal blijft. Maar er wordt elke dag in deze taal geschreven. Het is belangrijk dat de 

cultuur van de Arabische wereld en de Westerse wereld nader tot elkaar komen.  

(Frans Haverschmidt – 151220) 

 

Multilaterale 2019 
 
Tentoonstelling van 08 – 10 november 2019 

in Luxemburg. 

Een internet site bestaat er al, tenminste het 

welkomst beeld. De inhoud word nog 

geactualiseerd. Van 8 tot 10 november 2019 

vindt in Luxemburg (10, Circuit de la Foire 

Internationale, L-1347 Luxemburg-

Kirchberg) een internationale 

postzegeltentoonstelling plaatst. 

Hierbij zijn vertegenwoordigd de posterijen 

van de Multilaterale groep, dus van 

Duitsland, Liechtenstein, Oostenrijk, 

Zwitserland, Nederland, Slovenië en 

Luxemburg. Handelaren uit verschillende 

landen worden verwacht. Voor de inzenders 

staan 700 kaders beschikbaar. 

Het filatelistisch programma omvat o.a. 

Bijzondere zegels en stempels. De entree is 

gratis. Contact: FSPL, Joseph Wolff, 67, rue 

de Centre, L-3960 Ehlange, E-Mail: 

wolffh(at)pt.lu, www.multilaterale2019.lu 

Landscommissaris voor deze tentoonstelling, 

al waar de 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. 

 

 

 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,yqnhhjBrv0nw');
http://www.multilaterale2019.lu/
mailto:info@knbf.nl
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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.  

 

 
Vogels:  
 

Het onderwerp op de Europazegels van de diverse aangesloten Europese landen van het jaar 2019 is: 

Vogels. Eén van de opvallendste zegels, naast de vele zeer fraaie afbeeldingen van de meest 

uiteenlopende vogels, is wel de Franse zegel, uitgegeven op 10 mei 2019, met een afbeelding van 

gestileerde zwaluwen: 

Zwaluwen, die behoren tot de familie van de ‘hirundinidae’ in de orde van de zangvogels, zien er elegant 

uit met hun korte nek en hun afgeronde 

kop. Hun vleugels zeer lang en puntig, 

samen met  hun goed ontwikkelde staart 

hebben ze een zeer aerodynamische en 

kunnen ze hun lange trektochten goed 

aan, een vlucht, tweemaal per jaar, 

reizen zij een ongelooflijke reis van 

zeven tot tien duizend kilometer, met als 

enige brandstof het vet dat ze hebben 

gevormd voor het vertrek. 

Volgens het bijgeloof brengen zwaluwen geluk. Daar waar een 

zwaluw zijn nest bouwt, zal voorspoed heersen en zal de bliksem niet 

inslaan. Het bleef lange tijd onduidelijk waar de zwaluwen 

overwinterden. Sommigen geloofden dat ze een winterslaap hielden 

op vijverbodems. Pas aan het begin van de twintigste eeuw werd 

dankzij ringonderzoek duidelijk dat de zwaluwen aan het einde van 

het broedseizoen richting de evenaar trekken. 

Na een lange winter in Afrika, waar ze zich uitgebreid konden 

voeden, vooral  met vliegende insecten, zijn de zwaluwen vaak de 

eersten die in het voorjaar terugkomen naar Europa om hier te 

broeden. Nauwelijks terug gaan zwaluwen aan de slag om hun nesten 

te bouwen met behulp van een mix van modder, speeksel en een paar 

takjes die zij aan de muren en balken van bedrijfsgebouwen, schuren en garages vastmaken; vaak 

worden nesten van het vorige jaar hersteld en hergebruikt van jaar tot jaar.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijgeloof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bliksem
https://pixabay.com/nl/illustrations/brieven-e-mail-mail-de-hand-2794672/
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De mannetjes de en vrouwtjes voeren om de beurt hun jongen, vooral met vliegende insecten die ze 

comprimeren en opslaan in hun keel alvorens het voer naar hun nakomelingen te brengen, soms met wel 

400 vluchten per dag! In elke voedselvlucht zitten wel twintig vliegen, libellen, mieren, enz.  Zodra de 

jongen zelfstandig zijn, beginnen de zwaluwen met de voorbereidingen voor de volgende trek. Zodra de 

temperatuur onder 10 ° C  daalt, ontbreken de insecten te missen, en is het tijd om te vertrekken naar 

Afrika. Dan, op een dag in de herfst, alsof ze gehoorzamen aan een mysterieuze signaal, vertrekken 

zwaluwen, om de volgende lente terug te komen. 

In een compositie van de tricolore, de driekleur van de Franse vlag, heeft Tatsuya Oka, een Japanse 

singer-songwriter, de postzegel ontworpen. Hij wilde de zon symboliseren die schittert in het voorjaar 

en  aan het begin van de zomer, en de vluchten vol leven en energie van de zwaluwen, door middel van 

een grafische stijl geïnspireerd door origami. 

Afbeeldingen van enkele van de vele zeer fraaie Europazegels van dit jaar: 

 

 
(Anna C. van der Maade – 190510) 

 

 

Auricchio: 
 
"Trots op onze geschiedenis, altijd trouw vertegenwoordiger en bewaarder 

van de traditie en van de unieke smaken van de traditionele en ambachtelijke 

kaasmakerij, een bedrijf dat al vier de Italiaanse stijl en kwaliteit 

vertegenwoordigt.”  

De Italiaanse Posterijen (Posteitaliane) gaven op 22 maart 2017 een 

postzegel uit in de serie "de voortreffelijkheid van de productieve en 
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economische systeem”. Deze zegel is gewijd aan Gennaro Auricchio ter gelegenheid van zijn 140e  

geboortedag. 

De postzegel, ter waarde van € 0.95,  is gedrukt in rotatiediepdruk, met als afbeelding gemaakt 

door Anna Maria Maresca, een presentatie van het productenpakket 

van Auricchio met kaas, sla en tomaten. Bovenaan in de afbeelding 

het logo van de 140e verjaardag van de oprichting van het bedrijf. 

En verder de tekst: "1877-2017". 

 
Het bedrijf is opgericht in 1877 in San Giuseppe Vesuviano door Gennaro 

Auricchio, ontdekker en hoeder van het "geheim van Don Gennaro" een 

angstvallig bewaakt recept dat is 

doorgegeven van vader op zoon, die zorgt 

voor de unieke smaak van de Provolone. 

Vandaag wordt in de zeven fabrieken 

geproduceerd met de dezelfde zorg als bij 

de start van het bedrijf en  zelfs pecorino romano, gorgonzola, taleggio, 

quartirolo en parmigiano reggiano, worden geproduceerd in de 

traditionele en ambachtelijke productiemethode maar met de modernste 

technologieën en garantie voor voedselzekerheid. Auricchio is een 

groep van bedrijven met 140 jaar geschiedenis, nog steeds in handen 

van dezelfde familie en is één van de Italiaanse bedrijven die trots 

"Made in Italy" in de wereld vertegenwoordigen. 

(Anna C. van der Maade – 170707).  

 

 

Armenië: 
 
Armenië is een bergachtig land in de Zuidelijke Kaukasus, gelegen in het noordoostelijke deel van het 

Armeense Hoogland.  

Geografisch gezien behoort het land tot Azië maar in culturele en historische zin beschouwt het zich als 

behorend tot Europa en noemt zich (net als Georgië) een Europees land.  

Armenië is sinds 2001 lid van de Raad van Europa. Het land grenst aan Georgië, Azerbeidzjan, Iran en 

Turkije. De grenzen met Azerbeidzjan en Turkije zijn gesloten vanwege een conflict over Nagorno-

Karabach. De hoofdstad Jerevan is gesticht in 782 voor Christus en is daarmee een van de oudste steden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ter wereld.  

In mei 2019 gaf de Armeense Post een tweetal zegels uit, met afbeeldingen van een vroegere hoofdstad 

‘Ani’ en van de huidige hoofdstad ‘Jerevan”.  

Jerevan is een grote stad, met meer dan 1,1 miljoen inwoners. Het is één van de oudste steden ter wereld, 

gesticht in 782 voor Christus. Sinds 1991, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, is Armenië een 

onafhankelijke republiek. 

Jerevan ligt op een hoogte tussen de 950 en 1300 meter boven zeeniveau en wordt aan drie kanten 

omringd door bergen.  Vanuit Jerevan kan men de (in Turkije liggende) berg Ararat zien (5.137 meter 

hoog).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Transkaukasi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armeni%C3%AB_(landschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/2001
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azerbeidzjan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iran
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jerevan
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Ani is een Armeense ruïnestad in het huidige Oost-Anatolië in Turkije. De stad ligt op een 1338 meter 

hoog plateau, aan de grens met Armenië. De stad wordt grotendeels omringd door een dieper liggende 

rivier. Ani ligt zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van de stad Kars. De stad behoorde tot de 9e eeuw aan 

het Armeense vorstenhuis Kamsarakan. 

Door de vele stenen kerken die binnen de muren te bewonderen waren werd Ani destijds De stad der 

duizend kerken genoemd.  

In de tijd van de Sovjet Unie was Jerevan bekend door de grappen die via of namens Radio Jerevan 

werden verspreid, in ieder geval begonnen de grappen meestal met de woorden: Vraag aan Radio 

Jerevan…… 

Een paar van de vele, vele grappen uit de Sovjettijd: 

Vraag aan Radio Jerevan: Is het waar dat de dichter Moyokovski zelfmoord heeft geplaagd? Antwoord: 

Ja, dat is waar. Zijn  laatste woorden zijn nog vastgelegd: “Kameraden, niet schieten…” 

Vraag aan Radio Jerevan: Zou een atoombom onze mooie stad Jerevan kunnen vernietigen? Antwoord: 

Dat zou inderdaad kunnen, maar Moskou is een veel mooiere stad… 

(Willem-Alexander Arnhemer – 190519). 

 

 

Bohumil Heinz: 
  
Bohumil Heinz (1894 -1940 ) was een Tsjechische graficus en graveur, vooral bekend als ontwerper 

van vele postzegels en bankbiljetten.  

Hij studeerde aan een keramische school in Bechyne, maar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, moest 

hij zich melden voor het leger en hij moest meevechten aan het front in 

Rusland en Italië. Na de oorlog begon hij figuurlijke schilderkunst te studeren 

bij Josef Schusser, later bij V.H. Brunner en hij studeerde samen met 

František Kysela aan de School voor Toegepaste Kunsten in Praag. Naast de 

basisprincipes van de grafische vormgeving, leerde hij ook het maken van 

gravures van Edward Charles, die hem uiteindelijk het meest heeft beïnvloed. 

Na zijn afstuderen kreeg hij een baan bij de Staats Drukkerij van Effecten , 

waarvoor hij een aantal werken creëerde. Deze drukkerij had echter ook de 

uitstekende graveur Seizinger in dienst hadden. Daarom werkte Heinz sinds 

1932 voor zowel de Engelse drukkerij ‘Thomas De La Rue en Co’ , als voor 

de Nationale Bank .  

Vanaf de jaren 1930 ontwierp en graveerde hij postzegels. Hij heeft slecht zes jaar gewerkt voor de 

Tsjechische Post. Tijdens de Eerste Tsjechoslowaakse 

Republiek creëerde hij 23 postzegels, waarvan de eerste 

een portret was van Antonín Dvořák uit 1934. Tijdens het 

Protectoraat van Bohemen en Moravië (1939-1940) 

creëerde hij in totaal 10 postzegels met 

landschapsmotieven.  

Hij maakte postzegelafbeeldingen als graveur, die nog 

vandaag de dag indruk maken door hun duidelijkheid, hun 

diepte en precisie.   

Sommige postzegels 

uit deze periode kwamen pas uit  na de Tweede Wereldoorlog. Heinz 

werkte ook voor andere postadministraties, zoals die van 

Griekenland, Zweden, Nieuw-Zeeland en anderen.  

Naast bankbiljetten en postzegels maakte Heinz schilderijen, 

ontwierp hij posters en andere afbeeldingen. Voor incidentele 

afdrukken creëerde hij verschillende portretten (Siamese keizer, 

Chinese president Sunyatsen,  Jirasek ) en hij maakte veel prenten 

met bosstudies en allegorische groepen.  

Door zijn vroege dood had Heinz slechts een paar jaar volledig 

creatief gewerkt, maar toch ontving hij hoge onderscheidingen van zowel experts als van het publiek. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Armeni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%AFne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Anatoli%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kars_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/1894&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhh59XzWSZujv1AAgDo53-M5Odbpag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/1940&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhgxutiG89vRY8C-akneNrG5jK2MUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Schusser&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhht-Ydk3uhs3bFvYoqmmZOWcKZFVA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_Hugo_Brunner&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhhzUovzhm6S-858E82dGP0YpPLIiw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%25C5%25A1ek_Kysela&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhhGRmo1EL8gEXS1c-QqM9uo2j-xzg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%25C3%25A1_%25C5%25A1kola_um%25C4%259Bleckopr%25C5%25AFmyslov%25C3%25A1_v_Praze&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhg4JV9SRBaLy2n_qtCFjZ-XxEz0eg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/St%25C3%25A1tn%25C3%25AD_tisk%25C3%25A1rna_cenin&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhglW4ybZ0Qmoi7AHKfVAAqi3ZbFow
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/N%25C3%25A1rodn%25C3%25AD_banka_%25C4%258Ceskoslovensk%25C3%25A1&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjTuI3fBtEc8L7m684lIuZIHhJyCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%25C3%25A1t_%25C4%258Cechy_a_Morava&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhi5LxqOlZWvpKM72hFHrFkTpEWKag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Sunjatsen&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjGwF9zaYcAKPKPWhckXfArdnjrcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Sunjatsen&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjGwF9zaYcAKPKPWhckXfArdnjrcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=cs&sp=nmt4&u=https://cs.wikipedia.org/wiki/Sunjatsen&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhjGwF9zaYcAKPKPWhckXfArdnjrcg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKy5qV5rHiAhVFDuwKHR3TBSEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fstampengravers.blogspot.com%2F2019%2F04%2Fbiography-bohumil-heinz.html&psig=AOvVaw1JWj0r9gAG0MCeIVQpvEcl&ust=1558705911928435
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip18ew57HiAhWMsaQKHbylCA0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fstampengravers.blogspot.com%2F2019%2F04%2Fbiography-bohumil-heinz.html&psig=AOvVaw1JWj0r9gAG0MCeIVQpvEcl&ust=1558705911928435
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De Tsjechoslowaakse post gaf een 

herdenkingszegel uit ter gelegenheid van 

zijn 90e  verjaardag in 1984 en in 2000 

gaf de Tsjechische Republiek opnieuw 

de postzegel  "Masaryk met een kind"uit  

in de reeks "Traditie van de Tsjechische 

postzegelproductie" en in 2002 de 

allegorie "Republiek", ontworpen door 

Max Švabinský. Het Postmuseum 

publiceerde in 1995 een herdenkingsblad voor de tentoonstelling van dat jaar.  

(Willem-Alexander Arnhemer – 140808) 

 

 

Postzegel herdenkt eerste bezoek van paus Franciscus aan Noord-Macedonië 
 

De postdienst van Noord-Macedonië heeft een postzegel uitgegeven ter herdenking van het eerste 

bezoek van paus Franciscus aan Noord-Macedonië. De postzegel werd uitgegeven op 7 mei, met de 

tekst 'Eerste bezoek van paus Franciscus aan Noord-Macedonië'. De Noord-Macedonische Post gaf ook 

een speciale eerstedagenvelop uit. Zowel de postzegel als de FDC tonen links paus Franciscus die een 

massa mensen begroet, en rechts de tekst 'Het eerste bezoek van paus Franciscus in het Macedonisch en 

Albanees. 

De voorzitter van het Noord-Macedonische parlement, Telat Xhafri, zei het volgende over de pauselijke 

postzegel: “Hoewel we maar een klein gebied bestrijken en een 

bescheiden aantal inwoners hebben, hebben we veel te bieden om 

een mooiere wereld voor iedereen op te bouwen. Een uitstekend 

voorbeeld hiervan is Gonxhe Bojaxhiu, de heilige Moeder 

Theresia, die zich onvermoeibaar heeft ingezet om de armen, de 

gehandicapten en de zieken te troosten,". De directeur van de 

Noord-Macedonische Post, de heer Ejup Rustemi, voegde hieraan 

toe: "Postzegels drukken hun stempel op evenementen en 

gebeurtenissen van prominentie. Juist daarom hoop ik dat de 

postzegel die gewijd is aan het eerste bezoek van Paus Franciscus 

aan ons land zijn verdiende plaats zal innemen in de filatelie en in de harten van de mensen, ongeacht 

waar ze vandaan komen en tot welke religieuze gemeenschap ze behoren. Ik spreek mijn dankbaarheid 

uit aan de Staat en de Noord-Macedonische Post voor het feit dat deze grote historische gebeurtenis 

wordt herdacht met een postzegel die gewijd is aan Paus Franciscus, de missionaris van liefde en vrede 

tussen de volkeren en naties over de hele wereld." 

(Hysen S. Dizdari AIJP) 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

19 juni  2018 

  op pagina’s 17,18, 19, 20  

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

mailto:petercmhendrickx@home.nl
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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: 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 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. 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 - 10.00-

15.00 uur - in Sporthal De Genderbeemd, Sterkenburg 616, 5653 NP Eindhoven.  Info: 050-5033926 ('s avonds) of 

info@wbevenementen.eu  

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

 

Halsteren: In 2019  worden op de 4e zaterdag van de maand,  ruilmiddagen georganiseerd door Heemkundekring Halchterth 

te Halsteren in samenwerking met Postzegelvereniging Onderling Contact. De ruilmiddagen worden gehouden in het 

Heemhuis, De Beeklaan 29 A te Halsteren, de toegang is gratis. Zij beginnen om 12.00 uur en vinden plaats op de volgende 

data:  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   

  

uw reacties 
 

mailto:secrtariaat.ovvp@gmail.com
http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
http://www.pvbreda.nl/
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@wbevenementen.eu
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl


15 

 

’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:  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:   27-06-2019 / 22-08-2019 / 26-09-2019 / 24-10-2019 / 28-11-

2019 /19-12-2019. 

 

’s-Hertogenbosch:Activiteit: Postzegelbeurs Zoetelief ’s-Hertogenbosch; Plaats:’s-Hertogenbosch;  Locatie:    Noorderkroon; 

Adres locatie:  Manis Krijgsmanhof 71 (bij de Ploossche Plas) ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:30 – 12:30 uur; 

Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@zoetelief-denbosch.nl; Organisatie  Stichting Hertogpost / Zoetelief ’s-

Hertogenbosch; Data02-06-2019 / 06-07-2019 / 04-08-2019 / 01-09-2019 / 06-10-2019 / 03-11-2019 / 01-12-2019. 

 

Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC  Kaatsheuvel – op de zondagen:  13 

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

 

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: 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 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 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. - 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: 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 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 

 

 

mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
http://www.gemeenschapshuisklimmen.com/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:pzv.filvero@ziggo.nl
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:info@philavenlo.n
mailto:gerobel@ziggo.nl
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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,  

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  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 grote nalatenschap veiling met veel kavels op zondag 22 

september 2019 te Weert - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne - Herenstraat 298 6004 XL Weert. - Toegang gratis. 

- De veilingkavels kunnen vanaf 10.00 u. tot 12.00 u. worden bezichtigd. - Aanvang veiling: 12.30 u. - Het veilingboekje staat 

begin augustus 2019 op onze website: www.filatelicaweert.nl - E. Goossens, Voorzitter Commissie Nalatenschappen, tel.: - 

0475-494086, e-mail: ewtgoossens01@hetnet.nl - Secretariaat: E. Goossens, Tel: 0475-494086, e-mail: 

ewtgoossens01@hetnet.nl 

 

 

 

 

 
 
 

België / Luxemburg: 
 

Arendonk: Ruilclub Koninklijke Arendonkse Postzegel Verzamelaars is er niet meer, maar er zijn nog wel ruilbijeenkomsten 

op de 2de  zondag van de maand tussen 9u. en 12u. uitgezonderd de maanden juli en augustus in het Heemhuis, 

Wampenberg  23, 2370 Arendonk, België. Voor verzamelaars van postzegels – munten – bierkaartjes – bidprentjes – 

champagne capsule – Panini stickers 

 

Beerse: 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 

 

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 

 

Heist o/d Berg: 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: 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 

 

Perk: 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 

 

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 

mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
https://www.pzv-volkel-uden.com/veiling
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:andree_rombaut_mangin@hotmail.be
mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
mailto:Kobra22@telenet.be


17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Frankrijk nr 475-476 p  18,00  3,00  

2 Frankrijk nr 748-49+750-51 A+B p 36,00  5,60  

3 Frankrijk nr 1480 paar p 20,00  3,60  

4 Frankrijk PZB 1117-1118 p 65,00  7,00  

5 Duitsland Geall.Bez.Zone 16-35 p 65,00  8,00  

6 Duitsland Bund nr 116 g 48,00  6,00  

7 Duitsland Bund nr 156-159 g 100,00  10,00  

8 Duitsland Bund nr 143-146 p 140,00  18,00  

9 Duitsland Bund nr 147 + 153-154 o/g 66,00  7,60  

10 Duitsland Bund nr 222-225 o  40,00  4,60  

11 Diversen leeg stockboek 48 blz     6,00  

12 Europa doublettenboek g  4,00  

13 Nederland stockboek blokken etc. p 480,00  25,00  

14 Nederland Overzee stockboek diversen p/g 1.820,00  60,00  

15 Diversen leeg stockboek 64 blz     6,00  

16 Suriname stockboek p  8,00  

17 Duitsland stockboek p 370,00  5,00  

18 Nw.Guinea/Antillen diversen in map p/g  8,00  

19 Bundespost stockboek p  6,00  

20 Luxemburg Duitse bezetting compleet g  10,00  

21 Duitsland Bund Blok 2 en 3 + zegels g 110,00  8,00  

22 Amer+Britse Zone nr 103-105 +  blok 1 g 375,00  50,00  

23 D.D.R. zegels uit blokken/velletjes o 40,00  5,00  

24 Nederland nr 16B g 95,00  12,50  

25 Nederland nr 550-555 g 35,00  5,00  

26 Nederland nr 563-567 g 20,00  3,40  

27 Nederland nr 568-572 ( 1edag stempels ) g 21,50  3,00  

28 Nederland nr 573-577 g 17,00  2,60  

29 Curacao port 21-30 g 23,00  3,60  

30 Nederland Overzee Collectie in Unie album p/g 350,00  20,00  

31 Duitse Rijk nr 474-478 g 110,00  16,00  

32 Duitse Rijk nr 556-564 g 160,00  24,00  

33 Duitse Rijk nr 698 g 20,00  3,00  

34 Duitse Rijk Dienst 132-143 g 40,00  6,00  

35 Duitse Rijk Dienst 144-154 g 80,00  12,00  

36 Frankrijk nr 478-495 o 70,00  7,00  

37 Frankrijk nr 1480 paar p 25,00  2,60  

38 Nederland  FDC 500 + Blauwdruk 1 p 10,00  3,00  

39 Nederland stockboek diversen p/g 200,00  10,00  

40 Nederland stockboek 1988-1994 p+g 450,00  12,50  

41 Nederland stockboek g   1,60  

42 Belgie stockkaart p  6,00  

43 Nederland Overzee 2 unie albums     4,00  

Veiling 455 – 19 juni 2019 
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44 Nederland 50 FDC's nr 171-247 bes  3,00  

45 Duitsland diversen met 3 blokken p   5,00  

46 Belgie 14 Postzegelboekjes p  15,00  

47 Nederland/Z.Afrika Stockboek g 64,70  5,00  

48 Nederland serie beleef de natuur 2019 g 16,00  5,00  

49 Wereld stockboek p/g 87,00  5,00  

50 Oostenrijk DAVO suppl. 2007-2009     5,00  

51 Spanje WK voetbal 2010 p 6,00  2,00  

52 Nederland zoogdieren 2019 g 16,00  5,00  

53 Ooostenrijk bundel brieven g  5,00  

54 Nederland jaargang 1992 g 45,00  1,00  

55 Ierland stockboekje 800 zegels g   5,00  

56 Beijing 2 mappen diversen p  5,00  

57 Belgie stockboek g  3,00  

58 Europa stockboek g  2,00  

59 Zwitserland/Zweden stockboek g  3,00  

60 Australie stockboek g  1,00  

61 Wereld 2 stockboeken g   1,00  

62 Canada/Engel/Belgie dik stockboek g  4,00  

63 Europa div.landen 2 stockboeken g  5,00  

64 Wereld doos diversen g  5,00  

65 Wereld stockboek g   5,00  

66 Italie/Indonesie stockboek g  3,00  

67 Hongarije stockboek g  5,00  

68 Nederland Vel 3108-3112 (2x) p 17,00  8,00  

69 Berlijn stockboek 1959-1972 p/g 220,00  2,00  

70 Nederland 747-751 + fdc 56 bes 27,20  2,80  

71 Nederland 2 series vogels g   4,00  

72 Bundespost nr 1583 ( zonder fluor ) g 35,00  5,00  

73 Spanje blok voetbal 2010 (2x) p 29,00  9,60  

74 Nederland Vellen 886-888 Amphilex p 75,00  7,60  

75 Spanje stockkaart 1956-1959 g 29,00  2,00  

76 D.D.R.  stockboek g   2,00  

77 Ver. Naties stockboek p   1,00  

78 Nederland vellen 2172-81,2233,2270,2420 p 30,00  10,00  

79 Nederland vellen 2258-59,2366-69 p 23,00  8,00  

80 Nederland brief uit 1846     2,60  

81 Nederland nr 487-489 p 60,00  10,00  

82 Spanje nr 3679-3684a p 44,00  10,00  

83 Nederland 4 pers. Velletjes p  10,00  

84 Nederland Vellen 2429-33 + blok 2434 p 20,00  8,00  

85 Nederland Vellen 2424-28 + blok 2441 p 18,00  7,00  

86 Wereld stockboek     2,00  

87 D.D.R.  Schaubeck album 1966-74    1,60  

88 Nederland brief uit 1842    2,60  

89 Europa doos diversen    1,60  

90 Nederland nr 568-572 p 35,00  3,60  

91 Spanje nr 3608-3613 g 34,00  8,00  

92 Spanje  nr 3756-3766 g 34,00  8,00  

93 Nederland 4 pers. Velletjes p  10,00  

94 Nederland nr 350-355 p 43,00  6,00  

95 Wurttemberg nr 123-129 o 25,00  4,00  

96 Wurttemberg nr 241-250 o 22,00  3,60  
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97 Wurttemberg nr 257-271 o 20,00  2,00  

98 Wurttemberg nr 133+144-49+272-81 o 31,50  3,00  

99 D.D.R.  blok 13 p 80,00  10,00  

100 Saargebied Luchtpost 126-127 g 11,00  2,00  

101 Saargebied Luchtpost 195-198 g 40,00  7,00  

102 Saarland 357-58+360+262-64+368-78 p 8,50  1,20  

103 Franse Zone Blok 1A g 280,00  25,00  

104 Franse Zone Blok 1B o 35,00  7,00  

105 Franse Zone nr 461 paar o 38,00  4,00  

106 Nederland nr 649-53+661-670 g 32,50  4,00  

107 Nederland nr 702-711 g 22,50  3,00  

108 Nieuw Guinea nr 1-19 o 65,00  4,40  

109 Bundespost blokken 2-4 p 43,50  2,60  

110 Motief scheepvaart in stockboek g   6,00  

111 Duitsland stockboek diversen g  10,00  

112 D.D.R.  stockboek 1980-1990 p  12,00  

113 Duitse Rijk 604-05+660-61 p 36,00  5,00  

114 Duitse Rijk nr 695 p 95,00  12,00  

115 Duitse Rijk Blok 7 p 70,00  10,00  

116 Duitse Rijk Blok 11 p 340,00  50,00  

117 Duitsland Berlijn nr 35-41 g 320,00  40,00  

118 Duitsland Berlijn nr 61-63 g 180,00  25,00  

119 Duitsland Berlijn nr 64-67 g 40,00  5,00  

120 Duitsland Bund 3 toeslagseries Wohlfahrt g 46,00  5,00  

121 Duitsland Bund 10 blokken op kaart p 54,00  6,00  

122 Spanje nr 3687-93 p 3,85  1,00  

123 Oostenrijk Blok 1990 (2x) g 29,00  3,00  

124 Nederland diversen in kistje p  5,00  

125 Ierland/Engeland stockboek g   5,00  

126 D.D.R.  stockboek g   10,00  

127 Nw Zeeland/Canada stockboek g  5,00  

128 Nederland+Overzee stockboek g  3,00  

129 Oostenrijk DAVO supplementen 2007-2016   150,00  50,00  

130 Spanje nr 4589-4591 p 3,75  1,60  

131 Spanje nr 4566-4568 p 3,75  1,60  

132 Spanje  Importa album    1,00  

133 Belgie stockboek diversen g  10,00  

134 Motief Sport  stockboek g  10,00  

135 Engelse Kolonien stockboek g  10,00  

136 Diversen leeg stockboek 48 blz zwart     7,60  

137 Duitsland Davo album 1946-1981    25,00  

138 Belgisch Congo stockboek    7,60  

139 Ned. Indie stockboek ( stempels )    5,00  

140 Diversen leeg stockboek 64 blz wit     7,60  

141 Monaco Davo album luxe 1980-1987    7,60  

142 Nederland nr 91,95,97,98 en 100 g 145,00  14,60  

143 Nederland nr 84-89 Tuberculose/De Ruyter g 15,00  1,60  

144 Nederland nr 4 Willem 3 g 20,00  2,00  

145 Nederland nr 702-706 Kind p 13,50  2,00  

146 Nederland nr 1+2 Willem 3 g 70,00  7,00  

147 Nederland nr 20+27 Willem 3 g 36,50  5,00  

148 Nederland nr 82+83 Wilhelmina g 20,00  2,00  
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149 Nederland nr 102+103 g 14,00  1,40  

150 Nederland nr 114-120 g 10,70  2,00  

    totaal 1.171,20  
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