Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars
datum: augustus 2019 - 13e jaargang – nummer: 164
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:
In de maanden juli en augustus zijn er geen ledenbijeenkomsten. U moet dus even geduld hebben. Op
18 september 2019 de eerstkomende ledenbijeenkomst op de woensdagavond. Daarna volgen op deze
plaats de verslagen .
Volgende bijeenkomst: Woensdag 18 september 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 18 september 2019; woensdag 16 oktober 2019; woensdag 20
november 2019; woensdag 18 december 2019.

Brabantse Filatelistendagen:
Ook de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef is ‘met vakantie’. Zaterdagmiddag 7 september 2019
kunt u er weer naartoe. Heerlijk, na zo’n lange pauze
om een nieuwe start te maken met uw hobby. U bent
allemaal van harte welkom.
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 7 september 2019; zaterdag 5
oktober 2019; zaterdag 2 november 2019; zaterdag 7 december 2019.
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Tafel huren:
Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen. Dat is een garantie voor
succes. Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers. Voor het komende
postzegelseizoen zijn er – door uitbreiding van de ruimte – een paar tafels
beschikbaar.
Kosten: € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden. Aanmelden bij Cees
Pijpers: tel. 0162-432738 of ceespijpers@casema.nl of in de zaal – 1e zaterdag
van de maand 13.00-16.00 u.

Soosmiddag:

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 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 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 of leest u hem eens door hier te klikken .
(Ctr+klik) – En/of kijkt u eens op onze website www.oosterhouterpost.nl .

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: 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: 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 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.
(Leen Louwerse)

Gasthof Post in Lech am Arlberg:
Lech is de traditionele wintersportbestemming van het Nederlandse koninklijk huis. De familie verblijft
sinds jaar en dag in het hotel Gasthof Post. Die band tussen de Oranjes en de familie Moosbrugger die
het hotel runt, ontstond al in 1959. Lech had toen nog het karakter van een boerendorp.

4

Het is ondertussen al ruim 55 jaar geleden dat prins Bernhard aan het skiën was in St. Anton - een
wintersportplaats in de buurt van Lech. Tijdens deze vakantie ontmoette hij Erich Moosbrugger, de
eigenaar van het luxe hotel Gasthof Post. In dat hotel verblijven de Oranjes nog steeds tijdens hun
traditionele skivakantie in februari. Daarmee is de koninklijke familie de Moosbruggers al 4 generaties
lang trouw.
Elk jaar houdt de koninklijke familie een fotosessie in Lech
waar telkens weer massaal de Nederlandse en internationale
pers op af komt. In ruil hiervoor wordt de pers gevraagd om de
koninklijke familie verder met rust te laten tijdens hun
wintersportvakantie.
Ook koningin Máxima is dól op Lech. Waarschijnlijk was ze
voor het eerst in Lech in april 2001, vlak na haar verloving met
Willem-Alexander. Máxima kon toen al goed skiën, dat had ze
in Argentinië geleerd, waar ook diverse skigebieden zijn.
Lech is een van de weinige plekken waar de koninklijke familie
zichzelf kan zijn. Het is voor hun tenslotte ook gewoon
vakantie.
Prins Johan Friso is op 17 februari 2012 tijdens het skiën in het
Oostenrijkse Lech bedolven onder een lawine. Hij overleed 12
augustus 2013 op 44-jarige leeftijd. Hij had daarvoor
maandenlang in coma gelegen als gevolg van het ski-ongeval. De
prins skiede samen met zijn vriend en eigenaar van Gasthof Post,
Florian Moosbrugger, buiten de piste.
Hotel Post is onder Nederlanders natuurlijk bekend vanwege het
feit dat de Koninklijke familie hier ieder jaar verblijft. In de
afgelopen 75 jaar heeft de familie Moosbrugger hier een zeer
bijzonder hotel weten neer te zetten. Iets wat niet onbesproken
mag blijven is de keuken van Hotel Post. Alle gerechten zijn tot
in de puntjes verzorgd en voldoen aan het sterrenniveau. Hotel
Post, een zeer bijzonder hotel in het centrum van het pittoreske
Lech am Arlberg.
Het skigebied van Lech is onderdeel van Ski Arlberg en heeft sinds 2016 een directe verbinding met het
skigebied van St. Anton via de plaats Zürs. Lech is zeer sneeuwzeker dankzij de geografische ligging
en mag dikwijls rekenen op een dik pak verse sneeuw.
In 2016 wijdde de Oostenrijkse Post een zegel met een waarde van € 0,68, uit de serie ‘Gatronomie mit
Tradition’ aan Hotel Post. De zegels werden aangeboden in setjes van 4 zegels.
(Anna C. van der Maade – 170125).

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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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,
alwaar inlichtingen te verkrijgen zijn is:
Albert Haan, Dirk Zweepstraat 5 6464 GE
Kerkrade. info@knbf.nl Er zijn 70 kaders
voor de Nederlandse inzenders beschikbaar.
Ook
voor
Literatuur
staat
deze
tentoonstelling open.

Isabelle Sandy:
Isabelle Sandy, of mevrouw Pierre Xardel zijn pseudoniemen van Isabelle Dieudonnée Marie Fourcade,
(1884 -1975) , was een schrijfster en Franse radio presentatrice.

Isabelle Sandy heeft veel en uitgebreid geschreven over de regio Andorra,
maar ze schreef ook romans voor jonge meisjes. Haar werk bestaat uit zes
verzamelingen van gedichten, meer dan veertig boeken en vele verhalen en veel nieuws gepubliceerd in
verschillende tijdschriften en kranten. Ze presenteerde ook radio shows in Toulouse en Radio Andorra
in Andorra, die zeer goed beluisterd en gewaardeerd waren. Isabelle Sandy is begraven op het kleine
kerkhof van Saint-Martin-de-Caralp in Ariège. Het Vorstendom Andorra heeft een postzegel met haar
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portret uitgegeven in 1996 en in 2016. Haar portret op de postzegel van 2016 is opgebouwd uit letters.
Ze was officier in het Légion d'honneur.
(Anna C. van der Maade – 161212)

Espigol:
Espigol (zoals de plant in Frans-Andorra wordt genoemd) is de echte lavendel of smalbladige lavendel
(Lavandula angustifolia), een plant uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). Het
is een lage, sterk vertakte struik die bekend is vanwege de aromatische olie die
gebruikt wordt in parfums. Echte lavendel is oorspronkelijk afkomstig uit ZuidEuropa, waar de plant groeit op droge, rotsige, kalkrijke hellingen.
Tegenwoordig is lavendel in grote delen van Europa een populaire tuinplant. De
hoogte is circa 75 cm.
Lavendel wordt gekweekt om de lavendelolie die geëxtraheerd kan worden uit
de paarse bloemen. Deze olie wordt als geurstof gebruikt in cosmetica, zoals
zeep en parfum. Daarnaast wordt lavendelolie bijvoorbeeld gebruikt in de
aromatherapie.
Ook kunnen lavendelkorrels in zakjes in
kledingkasten worden gelegd. De kleren
worden zo geparfumeerd door de verdampende
etherische olie en volgens sommigen worden zo motten geweerd.
Lavendel wordt ook in de keuken gebruikt. Zo zijn de bloemen een
ingrediënt van de Provençaalse kruiden. De bloemen worden, al dan
niet gedroogd, gebruikt om allerlei producten op smaak te brengen
zoals bijvoorbeeld Franse kazen of groenten zoals wortelen, tomaten.
Andere producten op basis van het
kruid zijn: lavendelthee en
lavendelstroop. Deze stroop wordt
onder andere in gebak en pralines
verwerkt.
Ook
bestaat
er
lavendelhoning waarbij er zorg
voor wordt gedragen dat de bijen alleen met lavendel in aanraking
komen.
De meeste lavendelplanten bloeien in paarstinten, maar er zijn ook
witbloeiende en roze bloeiende lavendelplanten.
In de Provence dan zijn de oneindige lavendelvelden niet te missen. Lavendel is dan ook hét symbool
van de Provence. Hoewel meerdere steden strijden om de titel ‘hoofdstad van de lavendel’ is Valensole
toch wel de meest genoemde. Valensole (‘kleine vallei in de zon’)
ligt in het departement Alpes-de-Haute-Provence, vlakbij de plaats
Digne-les-Bains. Op 500 meter
hoogte tref je het prachtige
plateau van Valensole aan. De
kalkhoudende bodem bezit
ideale bestanddelen voor de
lavendelteelt en om die reden
wordt daar de meeste lavendel
van heel Frankrijk gekweekt.
Het plateau heeft een oppervlakte van 800 km2 en is helemaal
bedekt met lavendel- en korenvelden. Afhankelijk van de streek,
bloeit lavendel tussen midden juni en eind augustus.
In Nederland wordt lavendel veel gebruikt als tuinplant. Lavendel is een struikje en geen vaste plant,
maar in de praktijk wordt lavendel toegepast als een normale tuinplant. Bijen zijn dol op lavendel; met
heerlijke lavendelhoning als resultaat. Lavendel houdt van luchtige grond, enigszins kalkhoudend. Een
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plek in de zon wordt aangeraden. De plant kan redelijk tegen droogte en combineert goed met andere
tuinkruiden die hun oorsprong langs de Middellandse Zee hebben.
(Anna C. van der Maade – 170909).

Zauner, Bad Ischl:
In de serie ‘Gastronomie mit Tradition’ gaf de Oostenrijkse
post een zegel uit met een afbeelding van de Konditorei Zauner
in Bad Ischl. Konditorei Zauner werd in 1832 opgericht,
groeide uit tot (voormalig) Keizerlijke- en Koninklijke
Hofleverancier en Hof-suikerbakker en is een traditioneel, wat
men in Oostenrijk noemt ‘Qualitätsbetrieb’, een
kwaliteitsonderneming dus.
In de tijd van de Oostenrijkse keizers / koningen was Bad Ischl
in de zomer de residentie voor het keizerspaar en als gevolg

ontwikkeld
door
Zauner,
een
(Frans Haverschmidt – 190701).

lekkernij

met

daarvan het middelpunt
van de Oostenrijkse
gemeenschap.
Bad
Ischl was beken als
kuurbadplaats,
en
haalde de Weense
suikerbakker Johann
Zauner
(1803-1868)
naar Bad Ischl. De
Konditorei kreeg van
de overheid in 1980 het
recht de titel ‘Staatliche
Auszeichnung’
te
voeren. Op de op 29
juni 2019 uitgegeven
Oostenrijkse postzegel
staat afgebeeld de
speciale
‘Zaunerstollen’,
in
1905
nougatachtige
hazelnoot-chocolade.

HERTOGPOST 2020
Voortbordurend op het succes van de MULTILATERALE HERTOGPOST 2017 wordt ter gelegenheid
van het 90-jarig jubileum van de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging in 2020 een grote
postzegeltentoonstelling georganiseerd in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.
HERTOGPOST 2020 is een Nationale Postzegeltentoonstelling in de wedstrijdcategorieën I en II met
exposanten uit binnen- en buitenland, en met een afdeling propaganda. Inmiddels is ook accreditatie bij
de FEPA aangevraagd. Een deskundig jurycorps van de KNBF zal de inzendingen in de wedstrijdklasse
beoordelen aan de hand van het nieuw aangepaste KNBF tentoonstellingsreglement, dat is geschoeid op
de internationale en Europese FEPA/FIP reglementen. Alle tentoonstellingsklassen zijn welkom tijdens
deze HERTOGPOST 2020.
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Naast de postzegeltentoonstelling zal ook een grote postzegelshow plaatsvinden met Nederlandse en
internationale standhouders, postadministraties en veilinghuizen. Het evenement vindt plaats gedurende
drie dagen, donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2020, en
wel in verschillende ruimten van de Brabanthallen in ’sHertogenbosch.
Er zal een bijzondere “Schatkamer van HERTOGPOST” aanwezig
zijn met sublieme verzamelingen. Onder andere betreft dit
inzendingen die niet meer kunnen deelnemen in wedstrijdverband
omdat zij al eerder verschillende keren nationaal en/of internationaal
met de hoogste onderscheidingen zijn bekroond.
Tijdens de drie dagen zullen verschillende thema’s worden uitgelicht.
Welke deze zijn blijft nog even een verrassing….
Heeft u interesse om mee te doen als exposant, als standhouder, vereniging of organisatie: kijk op de
website: www.hertogpost-event.nl en/of stuur een mail naar info@hertogpost-event.nl

Juventus kampioen voetbal Italië:
Eigenlijk best wel een leuk idee. Misschien zouden wij in Nederland ook vaker postzegels moeten
uitgeven met afbeeldingen
die aandacht geven aan
populaire
sporten.
Bijvoorbeeld de kampioen
voetbal,
maar ook sporters als Max
Verstappen, de schaatskampioenen,
de
hockeyers, de vrouwenvoetbalsters en zo nog
meer. Wellicht trekken we
daarmee nieuwe verzamelaars aan.
Op 5 juli van dit jaar gaf de
Italiaanse post dit blokje
uit om daarmee het
kampioenschap
van
Juventus glans te geven.
En hoewel de naam
Juventus eigenlijk Jeugd betekent, is het één van de oudste (1900) clubs van Italië (Turijn). Juventus
heeft veel bekende spelers, nu en ook in het verleden, zoals Cristiano Ronaldo, Gianluco Buffon, Luigi
Bertolini, Zinédine Zidane, Alessandro Del Piero, Edgar Davids en sinds kort Matthijs de Ligt en vele
anderen.
PostNL wil misschien liever wachten tot NAC Breda kampioen van Nederland wordt.
(Frans Haverschmidt -190707)

Recha Freier:
Bij een wandeling in haar Oostfriese geboortestad Norden onderging de vierjarige Recha Freier in 1896
een ingrijpende gebeurtenis. Het hek, rondom het grote plein, de ‘Blücherplatz’ had een bord met als
opschrift: “Eintritt für Hunde und Juden verboten”. (Toegang voor honden en joden verboden). Deze
gebeurtenis tekende haar hele verdere leven.
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Ze studeerde Pedagogie en Volkenkunde en gaf daarna les al lerares en pianiste aan hogere scholen. Ze
huwde in 1919 en toen haar man een baan kreeg als opperrabbijn in Berlijn verhuisde de familie naar
deze stad. In Berlijn kwamen in 1932 een vijftal jongeren, die
vanwege hun geloof hun werk waren kwijtgeraakt, voor hulp naar
Freier, die ze hielp naar Palestina te reizen. Ze richtte de
organisatie Jugend-Alijah op, een organisatie die zich bezig hield
met het zoveel mogelijk jongeren uit het Nazi Duitse Rijk naar
Palestina te brengen. Zelfs na der beruchte pogrom in 1938 ging
ze door met haar activiteiten. Ze kon op deze manier zo’n 7.600
jonge Joden redden voor een zekere dood. In 1940 vluchtte ze zelf
met behulp van Britse papieren naar Palestina.
Recha Freier (1892-1984) is geboren en getogen (tot haar vlucht
in 1940) in Duitsland. Zelfs lang voordat Hitler aan de macht
kwam, was Freier bewogen door de benarde situatie van jonge
joodse mannen in Duitsland die uit hun baan ontslagen waren
omdat ze Joden waren, in een samenleving waar geweld tegen
Joden in opkomst was. In 1932 kwam Recha Freier op het idee om kinderen en jongeren te redden door
ze naar Israël te brengen, waar ze werden ontvangen en opgeleid in kibboetsen. In 1981, werd Recha
Freier onderscheiden met de Israël prijs voor haar bijzondere bijdrage aan de samenleving en de staat

Israël, waarmee ze de erkenning en de eer ontving die ze verdiende. Ook kreeg ze een eredoctoraat van
de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. In augustus 2018 gaf de Israëlische Post een zegel (NIS
25,00) uit, in de serie ‘Pioneering Women’, met de beeltenis van Freier.
(Anna C. van der Maade – 190319)

Aurora Australis:
In 2018 was het 30 jaar geleden dat de Australische ijsbreker ‘RSV Aurora Australis’ in dienst werd
genomen. Het kenmerkende oranje schip werd gebouwd door P & O Polar, in Newcastle, New South
Wales (Australië), speciaal voor het Australische Antarctische programma. Het 95 meter lange en 20
meter brede, 3911 ton grote schip vormt de belangrijkste verbinding tussen Australië en haar drie
stations (Casey, Davis en Mawson) die deelnemen aan het onderzoek in Antarctica.
De Aurora Australis heeft ruimte voor 116 passagiers en is goed uitgerust voor zee-onderzoek, met een
middelgroot dek, plaats voor maximaal 3 helicopters, en een hydro-akoestisch systeem voor het
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bestuderen van de Zuidelijke Oceaan organismen, zoals krill. In de laboratoria aan boord worden
biologische, oceanografische en meteorologische experimenten en waarnemingen gedaan. Na 30 jaren
van geregelde dienst in de barre omstandigheden van de ijzige Zuidelijke Oceaan, zal de Aurora
Australis binnenkort (2020) worden vervangen door een nieuwe op maat gemaakte ijs-breker.
In september 2018 heeft de Australische Post een viertal zegels uitgegeven , gewijd aan de Aurora
Australis.
Het schip heeft zijn
naam te danken aan
het in Zuid-Australië
en Tasmanië voorkomende zuiderlicht
, een poollicht dat
ontstaat – zoals het
noorderlicht – als
gevolg
van
verhoogde zonneactiviteit, als deeltjes
van de zon in de
bovenste lagen van
de atmosfeer in
aanraking
komen
met het magneetveld
van de aarde.
(Willem-Alexander
Arnhemer
–
190125)..

Lübecker Märtyrer:
Op 10 november 1943, werden vier geestelijken uit Lübeck, de Lutherse pastor Karl Friedrich Stellbrink
en de katholieke aalmoezeniers Johannes Prassek, Eduard Müller, en Hermann Lange in de gevangenis
van Hamburg aan de Holstenglacis met de guillotine geëxecuteerd. Een nazi-volkstribunaal had ze in de
zomer van 1943 wegens ‘ondermijning van de militaire organisatie,
valsheid in geschrifte, bevoordeling van de vijand en het luisteren
naar vijandige radiozenders’ veroordeeld tot de dood.
De geestelijken uit Lübeck hadden zich
verzet tegen de totalitaire aanspraken
van de Nazi-leiders. Ze erkenden steeds
duidelijker
de
onuitwisbare
tegenstelling tussen het Christelijke
geloof en de racistische, atheïstische
ideologie van de Nazi’s. Zoveel langer
het onrecht duurde, zoveel te verplichtend werd het voor hen meer te
gehoorzamen aan de geboden van het geloof dan aan de mensen die
regeerden met terreur en die een vernietigingsoorlog waren begonnen. Hermann Lange, Eduard Müller
en Johannes Prassek waren zalig verklaard op de 25 juni 2011. De evangelische dominee Karl Friedrich
Stellbrink werd daarbij in ere herdacht.
(Anna C. van der Maade – 181110)
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Johannes Sambucus:
Eén van de fundamentele kenmerken van het humanisme – inclusief het humanisme van het Koninkrijk
Hongarije – was haar intense belangstelling voor oude cultuur. Een integraal onderdeel is ook dat het
portret van de Hongaarse keizer behouden is gebleven in afbeeldingen vooral op munten en in bustes.
Johannes Sambucus (1531-1584), de beroemde dichter, historicus en
arts, filoloog, dichter en kunstverzamelaar, was ook adviseur en hofarts
aan het Weense Keizerlijke Hof van Ferdinand I (1503-1564), keizer
van het Heilige Roomse Rijk, koning van Bohemen en Hongarije.
Ferdinand was de jongere broer van keizer Karel V. Sambucus werd
geboren in het toenmalige Hongarije, in Tyrna, nu Trnava in Slowakije.
Hij studeerde in Wenen, Leipzig, Wittenberg, Ingolstad en Straatsburg
en deed een studie Filologie (Oude talen, Jura, Geschiedenis en
Filosofie) in Parijs. Tussen 1558 en 1564 reisde hij naar Venetië, Padua,
Genua, Napels, Milaan, Gent en Antwerpen. In Italië maakte hij kennis
met de ‘Emblemata’, een kunstvorm met oorsprong in het humanisme
en de renaissance. In deze werken, meestal in de vorm van een boek,
werd beeld en tekst op bijzondere manier me elkaar verbonden. Tijdens
zijn adviseurschap was hij niet alleen het onderwerp van deze
kunstvorm maar hij was vooral de initiator die een aantal
portretten van beroemde regionale persoonlijkheden liet
maken. Zijn eigen collectie van oude munten en beelden,
alsmede een uitgebreide bibliotheek, in die tijd de
grootste bibliotheek in de wereld, met manuscripten en
afdrukken, hielp hem hierbij. In Wenen gaf hij in 1581
de ‘Corpus iuris Hungarici’ (Basis van het Hongaarse
Recht) uit, met daarin het op de antieke rechtspleging
gebaseerd rechtssysteem. Het portret een geleerde door
Pieter van den Borcht
(1535-1608) van de
tweede
editie
van
Sambucus ‘Emblema’,
een verzameling van
allegorische
beelden
met notities in de vorm
van lessen en korte
filosofische verhandelingen (Antwerpen 1566) werd één van zijn meest
invloedrijke werken. Tobias Stimmer maakte een houtsnede van
Sambucus, bestemd voor een andere collectie namelijk die van de
Duitse humanist Nicolaus Reusner: "Icones sive denkt virorum liter illustrium” (afbeeldingen van
beroemde mannen) (1587-1589)."waarin, zoals gewoonlijk in die periode, een serie portretten van
vooraanstaande Europese persoonlijkheden zijn afgebeeld.
In de Slowaakse Republiek (Slowakije) werd op 25 november een zegel van € 1,20 uitgegeven met een
portret van Ján Sambucus. Afmetingen 44,4x54,4 mm; Ontwerp en graveur: Rudolf Cigánik; uitgegeven
in blokken van vier.
Slowakije en vooral het voorafgaande land, dus het land voor de ‘splitsing’ Tsjecho-Slowakije had een
traditie van bijzonder fraai gegraveerde zegels. De zegel van Sambucus is een modern voorbeeld van
deze verfijnde graveertechniek.
(Frans Haverschmidt – 140707 – bron: Postove Znamky)
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Rode Brug 50 jaar:
De rode brug, officiele naam: de "Pont Grand-Duchesse Charlotte", is een symbool van Luxemburg. De
"Rout Bréck", zoals hij wordt genoemd in het Luxemburgs, kruist de vallei van de Alzette op meer dan
73 meter hoogte en verbindt het Kirchberg district (met de banken- en de Europa wijk) met de oude stad
van Luxemburg. De brug werd gebouwd naar de
plannen van architect Egon Jux en werd voltooid
in 1966. In 2017 is begonnen met de bouw van
een tramlijn over de brug. De wijk Kirchberg
wordt steeds belangrijker als financieel en
Europees centrum en ook steeds meer als een
internationaal befaamde culturele hotspot. Op 24
oktober 2016 vierde de "rode brug" zijn 50e
verjaardag.
De afbeelding van de brug op de in 2016
uitgegeven postzegel is niet bijzonder
vertrouwenwekkend. Een zo dunne brug met
zoveel verkeer. Men zou er bijna niet over durven rijden. Gelukkig valt dit in de praktijk mee. Het is
een kunstenaars-vrijheid die de brug heeft uitgerekt tot een soort van verbindingsstreep van de ene zijde
naar de andere. U kunt, als u in Luxemburg bent, met een gerust hart deze fantastische brug oversteken.

Bram Stoker
Bram Stoker. Zou een Nederlander kunnen zijn. Zijn naam klinkt in ieder geval wel erg Nederlands.
Maar dat is hij niet. Bram Stoker is (was) een Ier. Abraham Stoker (1847–1912) was een Iers schrijver,
bekend om zijn sensationele verhalen in het
horrorgenre. Zijn naam is vooral verbonden aan
De gothic novel, gotische roman of romantische
griezelroman is een literair genre dat mystery,
Dracula, zijn ‘gothic novel’ uit 1897. Daarnaast
romantiek en horror vermengt. Het ontstond in de
schreef hij ook nog mysterieuze romantische
tweede helft van de 18e eeuw in Engeland en kende
ook nog veel succes tijdens de periode van de
verhalen.
romantiek met Mary Shelleys Frankenstein en werken
Stoker werd geboren in Dublin. Na een ziekelijke
van Edgar Allan Poe.
jeugd studeerde hij aan het Trinity College
geschiedenis, letteren, wis- en natuurkunde. Zijn daaropvolgende baan als ambtenaar beviel hem niet en
hij ging de journalistiek in. Als theatercriticus maakte hij kennis met de beroemde acteur Henry Irving,
met wie hij vriendschap sloot en die hij begeleidde op binnen- en buitenlandse tournees. Ook was hij
lange tijd manager van Irvings Lyceum-theater in Londen. Door zijn werk en reizen kwam hij in contact
met diverse bekende artiesten en lieden uit de hogere kringen.
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Stoker is vooral bekend geworden en gebleven als schrijver van het talloze malen verfilmde
vampierverhaal Dracula (1897). De inspiratie daarvoor deed hij op uit The Vampyre, een reeds bestaand
kort verhaal van John Polidori dat in 1819 werd gepubliceerd. De legendes rond de wrede middeleeuwse
Walachijse heerser Vlad Tepes, die als Dracula
Walachije is een historische regio in Roemenië. Het gebied
wordt begrensd door de zuidelijke Karpaten in het noorden
bekend is geworden, hebben er echter weinig
en de Donau in het zuiden en oosten, en is onder te verdelen
mee te maken.
in Oltenië of Klein-Walachije ten westen van de Olt en
In 2009 heeft een afstammeling van Bram
Muntenië of Groot-Walachije ten oosten van deze rivier.
De naam komt van de Keltische stam de Volcae. De
Stoker, Dacre Stoker, samen met Ian Holt een
hoofdstad was eerst Curtea de Argeș, toen Târgoviște en
vervolg geschreven op Dracula. Dit boek,
uiteindelijk Boekarest. Een inwoner van Walachije is een
Walach. De bekendste is waarschijnlijk prins Vlad Dracula.
‘Dracula: The Un-Dead’ de Walachijse heerser’
(Dracula de ondode), speelt zich vijfentwintig
jaar later af. De auteurs van het boek hebben het verhaal gebaseerd op handgeschreven aantekeningen
van Bram Stoker.
In zijn latere jaren had Stoker meerdere herseninfarcten en hij stierf in 1912. Om zijn sterfjaar te
herdenken gaf de Ierse Post (An Post) een tweetal
zegels uit, ontworpen door David Rooney, met als
afbeeldingen de bekendste creaties van Stoker, de
zegels werden (in een velletje) gedrukt door Irish
Security Stamp Printing Ltd.
Nog als aanvulling: In het echt was Vlad Dracula
veruit de meest moorddadige heerser van zijn tijd.
Bram Stoker liet zich bij de keuze van het
hoofdpersonage voor zijn roman ‘Dracula’ naar alle
waarschijnlijkheid inspireren door deze historische
figuur die wegens zijn wreedheid en gewelddadig
optreden in niets moest onderdoen voor Stoker’s
literaire creatie. Het relaas: Vlad’s vader kreeg als vorst van Walachije en vooraanstaand lid van de
‘Ordo Equestris Draconis’ (een broederschap die zich tot doel had gesteld het christelijk geloof te
verdedigen en als embleem een draak in het vaandel voerde) het epitheton opgespeld van ‘Dracul’
waarop de jonge Vlad al snel ‘Dracula’ werd genoemd, wat zoveel betekent als ‘zoon van Dracul’.
Walachije was sinds het einde van de dertiende eeuw een onafhankelijk vorstendom. tot het in 1862
samen met Moldavië en een deel van Transsylvanië de basis vormde van het huidige Roemenië.
(Willem-Alexander Arnhemer – 170909)

Een postzegel voor de balsamico azijn van Modena
Na de filatelistische uitgiften gewijd aan de beste Italiaanse wijnen, een vervolg op de hommage aan
gastronomie van Italië met een zegel gewijd aan de traditionele balsamico azijn
van Modena, in de thematische serie ‘Made in Italy’. Uitgegeven op 17 april
2012 met een nominale waarde van €0,60. De afbeelding op de zegel toont de
karakteristieke fles erkend als officiële fles van de traditionele balsamico azijn
uit Modena "Bob" logo (afbeelding zegel Beschermde Oorsprong Benaming).
Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB), gaat een stap verder dan
Beschermde Geografische Aanduiding. Producten die het keurmerk van de
Beschermde Oorsprongsbenaming dragen moeten geproduceerd, verwerkt en
bereid worden binnen een bepaald gebied volgens een erkende en
gecontroleerde werkwijze.
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In totaal zijn meer dan 1.500 producten in Europa beschermd vanwege hun oorsprong, samenstelling of
traditionele productiemethode.
Op de afbeelding van de postzegel op de achtergrond een aantal vaten die
worden gebruikt tijdens het verouderingsproces van de azijn. Van de
Balsamico- postzegel zijn in totaal 2.800.000 exemplaren gedrukt.
Algemeen: Balsamicoazijn is een azijnsoort. Deze aromatische azijn wordt
van trebbianodruiven gemaakt, die groeien in
de omgeving van Modena, Noord-Italië en die
vrij laat geplukt worden.
Balsamicoazijn die de naam ‘aceto balsamico
tradizionale’ verdient moet minstens twaalf
jaar oud zijn, maar sommige zijn meer dan
honderd jaar oud. Voor zeer oude balsamico betaalt men soms honderden
euro's voor een half kopje. Daar staat tegenover dat er slechts zeer weinig
nodig is om smaak te geven aan een gerecht. Ook kan men balsamicoazijn
kopen die jonger is dan 12 jaar, en daardoor veel goedkoper.
De kwaliteit van de balsamicoazijn wordt door twee zogeheten Consorzi
gecontroleerd. Daarna wordt het in een flesje van 100 ml overgeheveld. De vorm van de fles is voor
elke producent gelijk, evenals het wettelijk beschermde kwaliteitszegel van het Consorzio. De opdruk
van het etiket mag de producent wel naar eigen wens bepalen.
(Anna C. van der Maade – 150515)

Veilinglijsten – voor de
ledenbijeenkomst van
18 september 2018
worden in een volgende
Nieuwsbrief opgenomen.
u kunt ook schriftelijk bieden
via:
petercmhendrickx@home.nl

uw reacties
Deze maand geen reacties. Als u wilt reageren: secrtariaat.ovvp@gmail.com
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Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en
Belgische evenementen
Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en clubmiddag elke 1e woensdag
van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl –
pzvaltena@gmail.com – 0183 403952
Bergen op Zoom : de F.V. Delta Oost heeft haar maandelijkse ruil- en contactavond steeds op de eerste donderdagavond van
de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom ( achter de oude V. en
D. ) voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl
Bergen op Zoom: Postzegelvereniging Onderling Contact organiseert postzegelruilavonden op de 2e maandag van de maand.
Op deze ruilavonden is veel postzegelmateriaal aanwezig via de insteekboeken, koopjestafel en veiling. Voor de eerste helft
van 2019 zijn de volgende data vastgesteld: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 3 juni, 1 juli. De ruilavonden
worden gehouden in het buurthuis De Kastanje, Kastanjelaan 164 te Bergen op Zoom van 19.30 uur tot 21.30 uur, toegang is
gratis. Website: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
email adres: oc@home.nl
Breda: PV Breda. organiseert Ruilbeurs voor postzegelverzamelaars. Clubhuis de Toss Valkenierslaan 285a Breda.
Zondagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Op 10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december
2019. Gratis parkeren. Info: www.pvbreda.nl

Breda: PV Breda organiseert ruilbeurzen voor verzamelaars in Gemeenschapshuis ‘De Blaker’, Graaf Hendrik III plein 168,
Breda op zaterdagmiddag van 13.00-16.00 u op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op 16 maart, 20 april, 18 mei, 15
juni, 21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december 2019. Ruiltafels en semihandelaren aanwezig. Toegang 1 euro
Gratis parkeren. Informatie ook via website: www.pvbreda.nl
Eindhoven - Grote Internationale postzegel- en muntenbeurs op zondag 13 oktober 2019 samen met de FV Eindhoven - 10.0015.00 uur - in Sporthal De Genderbeemd, Sterkenburg 616, 5653 NP Eindhoven. Info: 050-5033926 ('s avonds) of
info@wbevenementen.eu
Eijgelshoven: Elke 3e donderdag ruilbeurs van de E.K.P.V. van 18.30 tot ........ als ieder weggaat in de Laethof (voormalig
gemeentehuis) Eijgelshoven.
Halsteren: In 2019 worden op de 4e zaterdag van de maand, ruilmiddagen georganiseerd door Heemkundekring Halchterth
te Halsteren in samenwerking met Postzegelvereniging Onderling Contact. De ruilmiddagen worden gehouden in het
Heemhuis, De Beeklaan 29 A te Halsteren, de toegang is gratis. Zij beginnen om 12.00 uur en vinden plaats op de volgende
data: 23 maart, 25 mei, 22 juni, 28 september, 26 oktober, 23 november.
Voor meer informatie: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact email adres: oc@home.nl
Helmond: FV ‘De Helmveste Helmond e.o.’ organiseert ruilbeurs op zondag 31 maart 2019 – 09.30 – 13.00 – aansluitend
13.30 u veiling - in Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1, 5709 BT Helmond (Navi: Twentehof 93) info en veilinglijst:
www.dehelmveste.nl – bezichtiging kavels 11.00-13.00 u info: Jos Dijkers 0492 556713
’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegel instuif & ruilbeurs; Plaats: ’s-Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de
Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur;
Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@hertogpost.nl; Organisatie ’s Hertogenbossche Filatelistenvereniging;
Data: 16-03-2019 / 13-04-2019 / 11-05-2019 / 08-06-2019 / 13-07-2019 / 14-09-2019 / 12-10-2019 / 09-11-2019 / 14-12-2019.
’s-Hertogenbosch: Activiteit: postzegel ledenbijeenkomsten; Plaats: ’s-Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum
de Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch; Mailadres: info@hertogpost.nl;
Organisatie: ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging; Data: 28-03-2019 / 25-04-2019 / 23-05-2019 / 27-06-2019 / 22-082019 / 26-09-2019 / 24-10-2019 / 28-11-2019 /19-12-2019.
’s-Hertogenbosch:Activiteit: Postzegelbeurs Zoetelief ’s-Hertogenbosch; Plaats:’s-Hertogenbosch; Locatie: Noorderkroon;
Adres locatie: Manis Krijgsmanhof 71 (bij de Ploossche Plas) ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:30 – 12:30 uur;
Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@zoetelief-denbosch.nl; Organisatie Stichting Hertogpost / Zoetelief ’sHertogenbosch; Data: 07-04-2019 / 05-05-2019 / 02-06-2019 / 06-07-2019 / 04-08-2019 / 01-09-2019 / 06-10-2019 / 03-112019 / 01-12-2019.
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Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC Kaatsheuvel – op de zondagen: 10
maart 2019, 14 april 2019, 13 oktober 2019 en 8 december 2019. - 09.30 -13.00 u – Toegang € 0,50 – handelaren € 3,00.
Klimmen: BEURSAVOND van postzegelvereniging ’t Fakteurke in Klimmen. GEMEENSCHAPSHUIS “OP D’R PLATS”,
Houtstraat 25 te Klimmen Voor locatie kijk op: www.gemeenschapshuisklimmen.com . De zaal is open om 18h30. De veiling
begint om 19/30 (zgn. ‘wilde veiling’).
De Agenda voor 2019 - Locatie altijd Op d’r Plats – Ruilbeurzen op: Dinsdagavond 26 februari Ruilbeurs. - Dinsdagavond
26 maart - Dinsdagavond 30 april - Dinsdagavond 28 mei - Dinsdagavond 25 juni – Dinsdag-avond 27 augustus Dinsdagavond 24 september - Dinsdagavond 29 oktober - Dinsdagavond 26 november - Dinsdagavond 17december 2019.
5e zondag Hobby-Brocante - Zondagochtend 31 maart - Zondagochtend 30 juni - Zondagochtend 29 september Zondagochtend 29 december
Zondag 20 oktober - 53ste LFD Zuid-Limburg met uitgifte van speciaal zegel Mosasaurus)
Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Standhouders Brocante gratis mits één week van tevoren de deelname opgegeven is.
Hobby-Brocante: Postzegels, Munten, Prentbriefkaarten en andere verzamel objecten.
Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00
u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.
Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op
zaterdagen 2 maart 2019; zaterdag 6 april 2019; zaterdag 4 mei 2019; zaterdag 1 juni 2019; zaterdag 7 september 2019;
zaterdag 5 oktober 2019; zaterdag 2 november 2019; zaterdag 7 december 2019. - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum De Bunthoef,
Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50, parkeren gratis. Info: ceespijpers@casema.nl - tel. 0162 432738 www.oosterhouterpost.nl
Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling
ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand: woensdag 27 maart 2019; woensdag 24 april 2019; woensdag
29 mei 2019; woensdag 26 juni 2019; woensdag 25 september 2019; woensdag 30 oktober 2019; woensdag 27 november 2019
– niet in december - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang gratis, parkeren gratis
Info: Cees Pijpers – 0162 432738 – ceespijpers@casema.nl - www.oosterhouterpost.nl
Reuver: Filatelistenvereniging Filvero Reuver e.o. organiseert in 2019, wederom de postzegel ruildagen met Wilde Veiling op
de hierna volgende zondagen van 10.00 – 13.00 uur in Zalencentrum “ De Schakel ” Broeklaan 2, 5953NB te Reuver, telefoon
077-4741130. - 27 januari 2019 – 24 februari 2019 – 17 maart 2019 – 28 april 2019 – 26 mei 2019 – 23 juni 2019 – juli vakantie
– 25 augustus 2019 – 22 september 2019 – 20 oktober 2019 – 17 november 2019 en 15 december 2019. - Info; H.Drissen
telefoonnummer, 077-4741585 of E-mail; pzv.filvero@ziggo.nl
Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal – 13.00-16.00 u – (iedere 1e zaterdag van de
maand). Toegang gratis.
Tilburg: V.P.T.-Tilburg organiseert maandelijks op de eerste woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en op
feestdagen) een clubbijeenkomst in zaal Havana van Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 te 5043 RX Tilburg van 19.30
tot 22.15 uur. De toegang is vrij, parkeren is gratis. Informatie bij: harriedekok37@gmail.com en vpt-tilburg@ziggo.nl
Tilburg: Verzamelaars Vereniging De Filatelist Tilburg organiseert ruilbeurzen in Café Bierings, Goirkestraat 50, 5046 GL
Tilburg in 2019 op: 23 maart, 27 april, 25 mei, 22 juni, 24 augustus, 28 september, 26 oktober, 23 november. Niet in
december). Info: Secretaris H. Ras 013 5340252
Venlo: Internationale postzegelruilbeurs in Activiteiten Centr. ‘Zalzerhaof’, Zalzerkampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick
10.00-16.00 u - Zondag 10 februari Ruilbeurs ; Zondag 10 maart Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 14 april Ruilbeurs;
Zondag 12 mei Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 16 juni Ruilbeurs; Zondag 14 juli Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 8
september Ruilbeurs met wilde veiling; Zondag 13 oktober Ruilbeurs; Zondag 10 november; Ruilbeurs met wilde veiling;
Zaterdag 14 december 9e internationale beurs. Informatie: Secretariaat “Phila Venlo” - G.P.M. van Bree, Leygraaf 98, 5951
GW Belfeld - Tel.: 06-5166 95 61, E-mail: info@philavenlo.nl of gerobel@ziggo.nl
Veghel (gem. Meierijstad): Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert ruilbeurzen in Wijkgebouw ‘De Golfstroom’, Witte
de Withstraat 24. 5463 ET Meierijstad Veghel, tel. 0413 367786, op - 20 januari 2019; 17 februari 2019; 17 maart 2019; 21
april (1e Paasdag) 2019; 15 september 2019; 20 oktober 2019; 17 november 2019; 15 december 2019 - 09.30 - 12.30 u. info:
Marcel Bosch, 0413 367786, verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl http://www.verzamelbeursveghel.nl Toegang: € 1,00
– jeugd gratis. Elke maand andere expositie van een verzameling.
Volkel-Uden: PZV Volkel-Uden organiseert op 15 april 2018, 6 mei 2018, 3 juni 2018, 17 juni 2018 - 09.00-12.30 u een
ruilochtend in Ontmoetingsplein Muzerijk, klarinetstraat 4, 5402 BE Uden en op 17 februari 2018 een postzegelveiling. Info:
https://www.pzv-volkel-uden.com/veiling
Weert: : Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. ORGANISEERT een Postzegelruilbeurs met grote veiling veel 1 Euro
kavels - Op zondag 31 maart 2019 te Weert - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne - Herenstraat 298 6004 XL Weert.
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Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. - Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50. - Zaal open 09.30 uur.
De veilingkavels kunnen vanaf 09.30 u. tot 12.15 u. worden bezichtigd. - Aanvang veiling: 12.30 u. tot ca.16.30 u. - Het
veilingboekje staat eind februari 2019 op onze site: www.filatelicaweert.nl - Inform. t.b.v. handelaren: Th. Verheyen,
Molenveldstraat 31, 6001 HH Weert. Tel: 0495-541666, e-mail: postzegelclub@home.nl - Secretariaat: E. Goossens, Onder de
Wieken 9, 6093 HD Heythuysen. Tel: 0475-494086, e-mail: ewtgoossens01@hetnet.nl - PR-Acitiviteiten: L. Schroeten,
Julianastraat 28a, 6039 AJ Stramproy. Tel: 0495-561906, e-mail: lomaschr@ziggo.nl

België / Luxemburg:
Antwerpen: 2 en 3 maart, 9 en 10 maart - Tentoonstelling “Schippers scheppen schoon-heid” Org.: Parochie Varende
Gemeenschap in het Kerkschip St. Jozef, Houtdok 25 A – Haven 25 te 2030 Antwerpen. Handwerk met scheepsmodellen,
schilderijen, pentekeningen, glaswerk (Tiffany), koperwerk, kunstbloemen, borduurwerk, kantklossen, verzamelen van
postzegels, maken van foto’s, en allerlei handwerk. Eten en drinken aan boord. Info: 0032 3/568 63 73 - Open telkens van
14.00 tot 18.00 u
Antwerpen: 5 en 6 april 2019 - Antwerpfila - Internationale postzegel- en munten-beurs, georganiseerd door FNIP in Antwerp
Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191 te 2020 Antwerpen. - Info: 0032 486/96 22 85 – Toegang: 5 euro - Behoudens voorlegging
van gratis inkomflyer - Open vrijdag van 10.00 tot 17.00 - Zaterdag van 10.00 tot 16.00 u
Antwerpen: 17 april 2019 - 15de 5cent ruildag – Org. Koninkl. Kielse postzegel-kring in het buurtsecretariaat Den Tir, Tirstraat
35 te 2020 Antwerpen. Info: luc.impens@skynet.be - Open van 19.15 u tot 22.00 u
Arendonk: Ruilclub Koninklijke Arendonkse Postzegel Verzamelaars is er niet meer, maar er zijn nog wel ruilbijeenkomsten
op de 2de zondag van de maand tussen 9u. en 12u. uitgezonderd de maanden juli en augustus in het Heemhuis,
Wampenberg 23, 2370 Arendonk, België. Voor verzamelaars van postzegels – munten – bierkaartjes – bidprentjes –
champagne capsule – Panini stickers
Ath: 3 maart 2019 - 17de verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd in de school Saint-François, rue de Pintamont
te 7800 Ath. Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u
Auvelais: 14 april 2019 - 27ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) + tentoonstelling ter promotie van de filatelie + uitgifte
MyStamp en datumstempel, organisatie: CE.PHILA in de Omnisporthal, rue Pont-Sainte-Maxence te Auvelais - Info: 0032
71/77 10 55 – Toegang: 1 euro - Open van 9.00 tot 17.00 u
Beringen: 31 maart 2019 - 4de nationale ruilbeurs (Diverse objecten), georgani-seerd door Filatelistische vriendenkring
Germinal in Lokaal De Voorzorg, Markt 19 te Beringen Info: 0032 485/77 81 35 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 13.00
u
Beveren: 3 maart 2019 - Internationale ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door de Beverse verzamelaars in zaal “E”
van voetbalstadion Freethiel, Stadionplein – Lindenlaan – ingang 2 te Beveren. - Info: tel 0032 476/763153 – Toegang: gratis
Open van 8.30 tot 16.00 u
Boom: 17 maart 2019 - Nationale ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door de Koninklijke Rupel Hobby Club in zaal
’t Pertsgad, Wetenschapstraat 3 te 2850 Boom. - Info: marcel.vd.bogaert@skynet.be Toegang:gratis - Open van 9.00 tot 15.00
u
Boortmeerbeek: 3 maart 2019 - “DE POSTILJON” – BOORTMEERBEEK nodigt u uit op haar 19de nationale
FILATELIEBEURS - Postzegels, poststukken, postwaardestukken, postkaarten - op Zondag 3 maart 2019 - Van 8.30 u tot
15.00 u - Cafetaria van de Sporthal - Sportveldweg 6 - BOORTMEERBEEK - Gratis toegang – Toegankelijk voor allen Ruime parking – NMBS nabij - VAN HARTE WELKOM - Info: Ida Van Rillaer – Kwijtveldstraat 26 te 3190 Boortmeerbeek
Tel 0032 15/51.52.88 - secretariaat@depostiljon.net – www.depostiljon.net
Brugge: 9 maart 2019 - Filateliebeurs in het Schoolrestaurant, Rijselstraat 3 te Brugge. Open van 9.00 tot 16.00 u
Charleroi: 9 maart 2019 - 20ste grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Amicale Royal Hennuyère in
Instituut St-André, rue du Parc 6 te 6000 Charleroi. - Info: 0032 71/87 94 00 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u
Chimay: CPF Chimay organiseert Grande Bourse Cart-Philatélique, op zaterdag 2 maart 2019 – van 09.00-16.00 u – in Centre
Culturel Sudhaina in Chimay Baileux. – Toegang gratis – veel handelaren
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Dendermonde: 2 maart 2019 – Nationale ruilbeurs postzegels & prentkaarten, georganiseerd door de Koninkl. filatelistische
kring van Dendermonde in de Middenschool Atheneum, Geldroplaan, te Dendermonde. - Info: 0032 52/21 12 51 – Toegang:
gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u
Gerpinnes: 16 maart 2019 - 29ste Verzamelaarsbeurs + boeken (Diverse objecten) georganiseerd door Cercle philat.
Gerpinnois in College St. Augustin, avenue Astrid 13 te 6280 Gerpinnes. Info: 0032 71/50 24 36 - Open van 8.00 tot 15.30 u
Gosselies: 2 maart 2019 - Internationale tentoonstelling rond de wereld van Kuifje en Hergé georganiseerd in Hôtel-Airport,
Chaussée de Courcelles, 115 te Gosselies. - Open van 8.00 tot 13.00 u
d’Ham-sur-Heure – Nalinnes: 23 maart 2019 - 13de Ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Cercle Phil. “Les
Timbres” d’Ham-sur-Heure – Nalinnes. Info: 071/21 74 29 – Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 16.00 u
Hannut: 16 maart 2019 - 18de grote lentebeurs voor verzamelaars (Diverse objecten) georganiseerd door Royal Phil. Club de
Hesbaye in de Marché Couvert, rue des Combattants te 4280 Hannut. Grote gratis parking. - Info: 0032 19/69 84 81 – Toegang:
€ 2 incl. 1 consumptie - Open van 8.30 tot 16.00 u
Harelbeke: 20 april 2019 - 19de nationale ruildag (Diverse objecten) - Organisatie: Curiosa Kortrijk in Cultureel Centrum ’t
Spoor, Eilandstraat 6 te 8530 Harelbeke. - Info: erik.notebaert@skynet.be – Toegang: gratis - Open van 08.00 tot 16.00 u
Heist o/d Berg: 24 maart 2019 - Nationale ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo Heist o/d Berg in de
Parochiezaal, Heilig Hartstraat (Station) – 2220 Heist o/d Berg - Info: 0032 15/25 13 58 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot
13.00 u
Heist o/d Berg: 28 april 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hekapo Heist o/d Berg in de Parochiezaal,
Heilig Hartstraat (Station) – 2220 Heist o/d Berg - Info: 0032 15/25 13 58 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 12.00 u
Hollain (Brunehaut): 17 maart 2019 - 38ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) geor-ganiseerd door Cercle Royal Phil. de
la Vallée de l’Escaut in “Salles des fêtes de Hollain”, rue de Jollain te Hollain (Brunehaut) - Info: 0032 69/22 94 40 – Toegang:
gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u
Landen: 22 april 2019 - 21ste postzegelbeurs (meer dan 200 lopende meter) georganiseerd door Attenhovense postzegelkring
ism Studiegroep Buzin in de EMI site Domein ’t Park, Koningin Astridlaan te 3400 Landen. - Info: 0032 475/61 61 19 – Toegang: gratis - Open van 09.00 tot 16.00 u
Luxemburg: Multilaterale 2019 – 8-10 november 2019 – Hallen Luxexpo The Box
Maaseik: 23 februari 2019 – 23 maart 2019 – 27 april 2019 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Ruilclub
“Achter Olmen” in de Zaal van het Technisch Instituut Sint-Jansberg, Weertersteenweg 135 te 3680 Maaseik. - Info:
ruilclub.maaseik@gmail.com – 0032 89 364746 - Open van 13.00 tot 16.00 u
Mechelen; 10 maart 2019 - 5-cent ruildag georganiseerd door Koninkl. Postzegelclub Karel Denckens in Sportcentrum Den
Boemel, Bautersemstraat 63 te 2800 Mechelen. Info: 0032 15/42 02 27 - Toegang: gratis - Open van 10.00 tot 13.00 u
Moeskroen: 9 en 10 maart 2019 - Internationale verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd in Centr’Expo, rue de
Menin, 475 te Moeskroen. - Open van 9.30 tot 18.00 u
Namen / Hainaut: Filatelie Club van Oret (Mettet) organiseert op 16 maart 2019 – 09.00-17.00 u - Regionale competitieve
tentoonstelling Namen-Henegouwen in ‘Abbaye Saint-Gérard De Brogne’ , 3, place de Brogne, B 5640 Sauint-Gérard
www.philabrogne.be 2e Uitgifte van 2019 van BPost – tentoonstelling – Aanwezig tekenaars en ontwerpers postzegels.
Perk: 24 maart 2019 – 28 april 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door hobbyclub Teniers in Café Teniers,
Tervuursesteen-weg 175 te 1820 Perk - Info: 0032479/52 86 45 – Toegang: gratis - Open van 10.00 – 12.00 u
Perk: 30 en 31 maart 2019 - Hobbytentoonstelling (Diverse objecten), georganiseerd door Hobbyclub Teniers in “De Camme,
Tervuursesteenweg 173 te 1820 Perk ( tgv de kerk) - Info: 0479/52 86 45 - Toegang: gratis - Zat. van 14.00 tot 18.00 u - Zo.
van 10.0 u tot 17.00 u
Putte: 3 maart 2019 – 7 april 2019 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door ruilclub “Het Molenijzer” in cafetaria en
oud café van heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41B (parking langs de Schaapstraat tgv KFC Putte) 2580 Putte – Info:
alfons.vekemans@scarlet.be - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 12.00 u
Saint-Gérard: 16 maart 2019 - Phil@Brogne 2019 – Reg. competitieve tentoonstelling Namen-Henegouwen omkaderd met
ere-salon, beurs en voorverkopen bpost “150 jaar zegeldrukkerij Mechelen, bestuivers, België in de ruimte, 50 jaar Belg.
postcodes en de permanente uitgifte RP in Abdij St Gérard de Brogne, place de Brogne 3 te Saint-Gérard. - Info:0032 71/65
03 50 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u - Stand bpost 10 – 15.00u
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Zaventem: 28 maart 2019 – 25 april 2019 - Bijeenkomst KETHEFIL in Park Horizon, geb. 3, Leuvensesteenweg 510 te
Zaventem. Traditionele rubrieken: Beurzen en tentoonstellingen, resultaten van leden, ditjes en datjes in de thematische
filatelie, voorstellen van vondsten, nieuwe aanwinsten, vragen v. leden enz. - Op de avondagenda Van 19.45 tot 22.00 u Postwaardestukken uit de grijze zone beschrijven – Tonen van grote stukken
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