
1 

 

 

Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum:  september 2019 - 13e jaargang – nummer: 165 
 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 wachten op een 

verslag van een ledenbijeenkomst.  Op 18 september 2019 is de eerstkomende ledenbijeenkomst op de 

woensdagavond. Daarna volgen op deze plaats, zoals normaal, 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 16 oktober 2019; woensdag 20 november 2019; woensdag 18 december 

2019. 

 

 

 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Ook de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef is ‘met vakantie’. Binnenkort, 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.  

 

 

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
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https://pixabay.com/nl/illustrations/welkom-woorden-groet-taal-905562/
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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. 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 25 september 2019; woensdag 30 oktober 2019; woensdag 27 

november 2019 – niet in december 

 
 

Ruilen: 
 

Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen en tijdens de soosmiddagen) 

kan natuurlijk altijd onderling worden geruild. Vaak wordt al gebruik gemaakt van de mogelijkheden 

onderling te ruilen voorafgaand aan (de zaal is al open om 19.00 u)  en na afloop van de veiling. Neemt 

u eens wat dubbel materiaal mee. Wie weet raakt u wat van uw dubbele materiaal kwijt en vindt u bij 

uw collega verzamelaar net dat ontbrekende zegeltje. 

 

Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst: 
 
Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van postzegels, 

eerstedagenveloppen, mapjes, albums en alles wat u verder voor uw hobby nodig 

heeft, kopen of abonnementen nemen. Vraagt u eens na bij Joop Hofkens, hoofd 

nieuwtjesdienst, j.hofkens@hetnet.nl of  overlegt eens met hem over de 

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

is daar altijd aanwezig, met zijn voorraden en met zijn adviezen.  

 

 
Rondzendverkeer – inzenden boekjes: 
 
Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds goede boekjes nodig  met vooral goed materiaal. Over het 

algemeen wordt goed verkocht uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en poststukken 

kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer: 

Ludwig Engst tel. 0162 684934  l.engst@hetnet.nl . Rondzendboekjes kosten  Є 1,25 per boekje. 

 

 

 

Artikelen Nieuwsbrief: 
 

Als u een leuk (filatelistisch) verhaal heeft over welk filatelistisch onderwerp dan ook, dan zullen we 

dat graag opnemen. En, mocht u een verhaal hebben maar het liever niet zelf schrijven, het bestuur – de 

redactie -  is graag bereid een handje te helpen. 

 

 

 

O 
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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. 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 

 

 
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 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/99/41458ISSUE99_tDFn_RGBWeb.pdf
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
http://www.pvbreda.nl/
mailto: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…….. 

 

Of het iets oplevert hangt er van af of wat u aanbiedt aantrekkelijk genoeg 

is….en of er vraag naar is…… 

 

 

 

 

Te Koop: 

Nederland 1944 t/m 1988  -  Postfris in Davo Cristal album. 

Vanaf 1959 t/m 1988 Compleet  -  Inclusief alle bijbehorende velletjes en postzegelboekjes +  alle 

combinaties uit deze  postzegelboekjes. 

Catwaarde totaal  ruim  € 900,=  BOD  GEVRAAGD!!!   -   Door Tom  tel 013-4671247 

 

 Gevraagd: 

Wie heeft voor mij de velletjes Mooi Nederland 1 en 2. - Ze moeten wel gestempeld zijn en echt gelopen. 

Neem contact op met Cees Pijpers of ceespijpers@casema.nl. - of 0162 - 432738 

 

 
 
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. 

 

 

Restes arqueològiques: 
 

Als thematisch verzamelaar van een bescheiden collectie zegels met als 

onderwerp ‘Sleutels en sloten’, maakt het hart een sprongetje bij het zien van 

deze zegel uit Frans Andorra. Eén van de afgebeelde objecten uit de collectie 

van de ‘Margineda’is namelijk een oude sleutel. En sleutels en sloten ziet 

men niet zo veel op postzegels. Alhoewel, als u ze wilt gaan verzamelen zult 

u verbaasd staan van het aantal zegels met dit onderwerp.  De postzegel werd 

uitgegeven in augustus 2019 met een waarde van € 2,10, bestemd voor 

brieven tot 100 gram.  

De postzegel is uitgegeven in een nieuwe serie  gewijd aan de archeologische 

vondsten in Andorra, gevonden bij de archeologische werkzaamheden in de 

‘Chênaie de la Margineda’ vanaf 2007. Het betreft hier één van de  grootste 

middeleeuwse vestigingen in Andorra en één van de belangrijkste aan de 

mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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zuidzijde van de Pyreneeën. De vindplaats beslaat een oppervlakte van ruim 4000 vierkante meter, 

waarvan 1500 vierkante meter zijn opgegraven.  Tijdens de opgravingen zijn  duizenden objecten 

gevonden die in de tijd terug gaan  tot de Middeleeuwen, vooral keramische, ijzeren en bronzen 

voorwerpen, die een beeld geven hoe onze voorouders leefden. Het is het eerste bewaard gebleven 

voorbeeld in Andorra van een volledig uit stenen gebouwd onderkomen. De structuren en het gevonden 

materiaal is bij elkaar gebracht om de details van het dagelijks leven van middeleeuws Andorra te 

illustreren.   

 

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Postex 2019: 
 

Op de komende Postex, die wordt gehouden in de Omnisport te Apeldoorn, zullen de volgende semi-

handelaren aanwezig zijn: W. van Veen, Arve Covers, Bert Brinkman Filatelie, Veursterstamps, 

Schippers Filatelie, E.H. Brugman, P. van Esch, Terwo stamps, Hollandse Postzegel Veiling, S. 

Herrema, Max Albers, Pasterkamp Posthistorie, Postzegelhandel 1840 en Wilco’s WWF Stamps. 

Ook de Duitse Post is weer present met een stand en ook Post.NL zal dit jaar weer vertegenwoordigd 

zijn.  

De Vliegende Hollander heeft weer de ruimte, waar in 

een 60-tal kaders zij haar activiteiten ten toon stelt. 

De jubilerende vereniging Fiscale Filatelie laat in een 

25-tal kaders zien, wat mogelijk is. 

Zij hebben dit jaar ingespeeld op de Brexit, waarbij elke 

letter voor een thema staat binnen de fiscale filatelie. 

Ook kunt u weer een zestal kaders bekijken met falsificaties, die indertijd zijn ontdekt. 

De gespecialiseerde verenigingen zijn er ook weer dit jaar, hun opgave vindt u in een latere publicatie. 

De Postex wordt dit jaar gehouden op 1, 2 en 3 november 2019, voor openingstijden en een up-to-date 

informatie verwijzen wij u naar de website van de Postex. 

 (Leen Louwerse) 

 

 

https://pixabay.com/nl/illustrations/brieven-e-mail-mail-de-hand-2794672/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbanner2.kisspng.com%2F20180324%2Fdhq%2Fkisspng-stamped-envelope-letter-clip-art-envelope-letter-cliparts-5ab639ca70c367.1840232115218917864619.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fde.kisspng.com%2Fpng-mh2obl%2F&docid=5dbL7bEdfFHidM&tbnid=OGcBUfibTuGOTM%3A&vet=10ahUKEwjD6oz7wPPjAhUKWZoKHfx2DV8QMwhuKB8wHw..i&w=900&h=520&safe=off&bih=855&biw=1200&q=cliparts%20brief&ved=0ahUKEwjD6oz7wPPjAhUKWZoKHfx2DV8QMwhuKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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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 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  Er zijn 70 kaders voor de 

Nederlandse inzenders beschikbaar. Ook voor 

Literatuur staat deze tentoonstelling open. 

 

 

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.  

Naast de postzegeltentoonstelling zal ook een grote postzegelshow 

plaatsvinden met Nederlandse en internationale standhouders, 

postadministraties en veilinghuizen. Het evenement vindt plaats 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,yqnhhjBrv0nw');
http://www.multilaterale2019.lu/
mailto:info@knbf.nl
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gedurende drie dagen, donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2020, en wel in verschillende 

ruimten van de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. 

 

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  

 

 

140 jaar Marine Bulgarije: 
 

In 2019 viert men in Bulgarije de 140e verjaardag van de oprichting van de Bulgaarse Marine. Het 

National Museum of History (NMH) neemt actief deel aan de viering. De nieuwe tentoonstelling van 

het museum toont onder meer een virtuele weergave van foto's, documenten en voorwerpen, verbonden 

met de Bulgaarse zeevaart historie met foto’s, documenten en voorwerpen afkomstig uit het National 

Museum of History.  

De Bulgaarse Marine werd opgericht in het verre jaar 1879, toen op de 12e augustus het Russische 

bevrijdingsleger verschillende stoomboten en andere schepen achterliet voor het nieuw opgerichte 

Vorstendom Bulgarije. Deze schepen vormden de eerste Bulgaarse marine-eenheid – het Donau 

Flottielje. Dit was het begin van een geschiedenis, vol van successen, moeilijkheden, overwinningen, 

heldendom, zelfopoffering en vervullen van verplichtingen, verschuldigd aan het moederland. Een 

aantal gebeurtenissen, die verband houden met de vlootgeschiedenis, zijn waard om te worden herdacht, 

zoals: de oprichting van de eerste marine school in Ruse in 1881; de vorming van de Marine Haven en 

zeevaart-hoofdkwartier in Varna. Door de oorlog van 1897 tot 1909 –  kwamen nieuwe schepen zoals 

de kruiser 'Nadezhda' en zes torpedo boten: 'Hrabri', Smeli', Strogi', 'Letyashti', 'Shumni' en 'Drazki'; en 

de eerste overwinningen op zee, de meest beslissende was in november 1912. 

Toen de Turkse kruiser 'Hamidiye' werd getorpedeerd door 'Drazki'; kwam de eerste onderzeeër 

'Podvodnik nr.18' in dienst, in mei 1916; de eerste kust landing op Balchik volgde  in september 1916; 

nieuwe delen van de zee (de zee van Marmora en de Witte Zee) en het meer van Ohrid werden veroverd 

tijdens de oorlogen voor nationale hereniging; daarna kwamen de hervormingen na 1989 en de  

toetreding tot de NAVO in 2004 met actieve deelname aan de NAVO-activiteiten. 

De hierboven genoemde gebeurtenissen zijn bepalend voor de  

prijzenswaardige weg in het leven van alle ambtenaren, zeelieden, 

ingenieurs en scheepsbouwers, die jarenlange inspanningen, 

ontberingen en hard werken hebben geleverd voor het behoud van 

de territoriale wateren van Bulgarije. Enkele  namen van 

marinemensen, die beroemd werden voor hun diensten aan ons 

vaderland, zijn opgetekend in onze geschiedenis: kapitein Simeon 

Vankov, commandant van het Donau-flottielje  die slag leverde en 

troepen ondersteunde gelegerd op Fort Vidin tijdens de Servisch – 

Bulgaarse oorlog; commandant Dimitar Dobrev die  het bevel 

voerde over de torpedojagers en kruiser 'Hamidiye'; onderluitenant Georai Kupov, commandant van de 

'Drazki'-torpedoboot die de Turkse kruiser in de grond boorde; kolonel Miltiad Zhelezov – die de 

Bulgaarse kust-artillerie oprichtte; Rashko Serafimov – de eerste Bulgaarse onderzeeofficier; de eerste 

Bulgaarse admiraal Sava Stefanov; en Ivan Variklechkov - de eerste Bulgaarse admiraal in actieve 

dienst. Niet alleen deden deze opmerkelijke Bulgaren hun militaire plicht, maar de meesten waren ook 

actief in het politieke, economische en sociale leven van het Derde Koninkrijk Bulgarije. 

De Marine van het Vorstendom Bulgarije, de Vloot van het Koninkrijk Bulgarije, de Marine van de 

Volksrepubliek Bulgarije en tegenwoordig de Marine van de Republiek Bulgarije hebben altijd de zee-

grenzen van onze staat verdedigd,  onbaatzuchtig en vakkundig.  

http://www.hertogpost-event.nl/
mailto:info@hertogpost-event.nl
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140 jaar uit de Bulgaarse Marine is een goede reden om zijn historische geschiedenis en de vele 

successen te onthouden. We hebben om zeker te zijn dat in de toekomst marineofficieren en zeelieden 

trouwe beschermers zullen blijven van de Bulgaarse kusten.   

‘140 YEARS BULGARIAN NAVY’ is de virtuele tentoonstelling waarvoor de NMH een deel van de 

meest interessante exposities in het museum heeft afgestaan. In augustus 2019 zullen deze exposities, 

samen met andere objecten en documenten, alles nieuw voor de bezoekers, worden tentoongesteld in de 

zalen van het National Museum of History. 

De Bulgaarse Posterijen gaven in augustus 2019 een speciale zegel uit om 140 jaar Marine te herdenken. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 190815) 

 

 

Postzegelprijs mogelijk naar €1 
 

Het eind van de prijsstijging van postzegels is nog lang niet in zicht. De Autoriteit Consument en Markt 

heeft woensdag bekend gemaakt dat PostNL deze zegels 16,4% duurder mag maken, waarmee de 

zegelprijs voor het eerst boven de euro uit kan komen. 

Wat gaat een postzegel volgend jaar kosten?  

Nu kost een postzegel voor een verjaardagskaart nog 87 cent. De ACM biedt nu de ruimte om de prijs 

te verhogen naar €1,01. PostNL zegt overigens dat ze een ’gematigde’ prijsstijging zal voorstellen. 

Hoeveel dat exact is, is nog niet bekend. Vorig jaar was de prijsstijging 4,8%. Met eenzelfde percentage 

komt de prijs per 1 januari op 91 cent uit. PostNL krijgt door de verhoging 

circa €10 miljoen extra omzet in het laadje. 

Waarom mag PostNL de prijs verhogen?  

We sturen steeds minder post omdat we steeds meer digitaal doen, terwijl 

PostNL wel verplicht is om vijf dagen in de week post te bezorgen en 9000 

brievenbussen te legen. De instandhouding van dat netwerk kost geld, en 

daarom mag PostNL al jaren de daling in de omzet compenseren met een 

prijsverhoging. Dat heeft er toe geleid dat de postzegelprijs in een paar jaar 

tijd is verdubbeld. Let wel, dit gaat alleen om zogeheten universele 

postdienstverlening (upd), circa 6% van de brievenstroom in Nederland. Dat 

zijn de kaarten en brieven van particulieren. 

Wat zijn die andere brieven?  

De rest gaat om zakelijke post, bijvoorbeeld van de Belastingdienst of Postcodeloterij. Deze zakelijke 

klanten betalen prijzen de een stuk lager liggen, zo’n 15 tot 25 cent per poststuk. De Tweede Kamer 

heeft in de afgelopen jaren wel eens aan de bel getrokken omdat de prijs voor een verjaardagskaart en 

een belastingaanslag wel heel erg uit elkaar begint te lopen. Bovendien kan dit er toe leiden dat er nog 

minder post wordt verstuurd. De macht van de grote bedrijven bleek telkens te groot om een bodemprijs 

voor zakelijke post te regelen. 

We sturen nog amper verjaardagskaarten. Hoe erg is deze verhoging nou 

eigenlijk?  

Allereerst is het vreemd dat een instituut als de ACM elk jaar toestemming 

geeft voor de prijsverhoging. Tenslotte zou de ACM moeten opkomen 

voor de consument, maar in dit geval lijkt het belang van PostNL te 

prevaleren. De consument draait er voor op, ook omdat de staat niet wilde 

bijspringen om de kosten voor de upd (universele postdienstverlening). 

PostNL gaat toch samen met Sandd? Gaat de prijs van een postzegel dan omlaag?  

De ACM moet nog toestemming geven voor de overname van Sandd door PostNL. Mocht dat niet 

lukken, dan gaat de politiek het regelen. De prijs van postzegels gaat door de fusie niet omlaag. 

Topvrouw Herna Verhagen zei vorig jaar tegen De Telegraaf dat ze nog ruimte ziet voor prijsstijgingen 

tot €1 per brief. Maar dit ligt ook aan de voorwaarden die de ACM aan de fusie zal stellen. Tot nu toe 

heeft deze zich in het postdossier niet achter de consument geschaard. 

(Telegraaf – 190814) 

 

 
 

https://pixabay.com/nl/vectors/envelop-verzendkosten-brief-e-mail-158279/
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Clanga pomarina: 
 
De schreeuwarend (Clanga pomarina  of Aquila pomarina) is een middelgrote, donkere adelaar. Het is 

een trekvogel die in zuidelijk Afrika overwintert en broedt in Oost-Europa. De schreeuwarend dankt 

zijn naam aan de karakteristieke hoge, harde roep, die klinkt als een blaffend k-jiep, of lange fluittonen 

die ten gehore worden gebracht tijdens de baltsvlucht.  

Deze middelgrote arend heeft een kop-staartlengte van 55 tot 

65 cm en een vleugelspanwijdte van 143 tot 168 cm. De soort 

heeft een relatief kleine snavel en een donkerbruin verenkleed. 

De schreeuwarend bouwt zijn nest op een rotsrichel of in een 

boom. Het nest bestaat uit 1 tot 3 eieren. De soort heeft een 

gevarieerd dieet met allerlei kleine dieren, zoals insecten, 

kleine vogels en kleine zoogdieren. 

De Letse posterijen gaven op 16 augustus 2019 een speciale 

zegel van € 0,78 (ontwerp: Ģirts Grîva) uit met de afbeelding 

van een schreeuwarend, dit in samenwerking met het Letse 

Natuur Fonds.  De vogel is bijzonder voor Letland omdat 

ongeveer een vijfde deel van alle gevlekte adelaars van de 

wereld speciaal nestelen in Letland. De introductie van de nieuwe postzegels vond plaats in Postkantoor 

10 in Riga.  

De President van Letland, Oļegs Burovs heeft beloofd de hoofdstad Riga tot een stad te maken waar de 

Letten trots op  kunnen zijn. Het Latvijas Dabas fonds, waarvan het logo op de zegel is afgedrukt,  wil 

er op wijzen dat Riga een stad is die bekend staat vanwege het feit dat de stad één is met haar groene 

en schone omgeving en een stad is die beschikt over een menselijke en milieuvriendelijke 

infrastructuur. Daarnaast maakt de natuur deel uit van de infrastructuur!  
(Anna C. van der Maade – 190819) 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvogel
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Eiffeltoren – la tour Eiffel: 

De Eiffeltoren, wie kent niet dit monument op de linkeroever van de Seine in het 7e arrondissement van  

Parijs, één van de meest bezochte bezienswaardigheden van Frankrijk. Zelfs als je langs Parijs rijdt over 

de Périférique, is de 324 meter (317 meter plus een TV antenne 

van 7 meter)  hoge toren lange tijd zichtbaar als een soort van 

vuurtoren, om de toerist toch vooral naar de stad te lokken.  

Door velen wordt de toren gezien als één van de niet-klassieke 

wereldwonderen. Het maandblad Quest liet in 2007 

Nederlandse experts uit de bouwwereld kiezen uit 

bouwwerken van na 1850. Op de daaruit voortvloeiende lijst 

met 7 moderne bouwwerken waren de Deltawerken als 

nummer 1 aangegeven en de Eiffeltoren als nummer 5. De 

Eiffeltoren is met meer dan zes miljoen bezoekers per jaar wel 

het meest bezochte monument ter wereld. In november 2002 werd de 200 miljoenste bezoeker 

genoteerd. Het uitzicht vanaf de toren is geweldig, het is heel lang (126 jaar) het hoogste gebouw van 

Europa geweest, als TV torens niet worden meegeteld. Op het eerste platform bevindt zich een expositie 

over de Eiffeltoren met foto's, schilderijen en informatie. 

Medewerkers van Alexandre Gustave Eiffel (☼ Dijon 15 december 1832 — † Parijs 27 december 1923) 

een Frans ingenieur en industrieel, de ingenieurs Maurice Koechlin   en Émile Nouguier ontwierpen de  
Eiffeltoren die gebouwd werd (7300 ton staal) tussen 1887 en 1889 ter 

gelegenheid van de Wereldtentoonstelling (6 mei – 31 oktober 1889) 

waarvoor de Eiffeltoren de monumentale toegang  zou worden.  Vijftig 

ingenieurs waren twee jaar druk met het maken van alle 5.300 tekeningen van 

alle details van alle 18.038 ijzeren 

delen van de toren. Het jaar 1889 

was niet toevallig uitgekozen: het 

was de honderdste verjaardag van 

de Franse Revolutie. De 

bevolking van Parijs vond de 

toren in de eerste jaren een 

metalen onding. Nu beschouwt 

men de Eiffeltoren als een 

architectonisch meesterwerk, met als bijzonderheid een 

veelheid aan fijnmazige smeedwerk ornamenten. Waardoor 

Eiffel de bijnaam ijzertovenaar kreeg. De toren zou oorspronkelijk na twintig jaar gesloopt worden, 
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maar omdat hij zeer waardevol was voor de communicatie, bleef hij staan.  In 1908 werd het eerste 

langeafstandsradio-bericht vanaf  de Eiffeltoren verzonden.  

Op vier betonnen voetstukken werden vier poten geplaatst. De montage van het metalen gedeelte startte  

op 1 juli 1887. De monteurs (voltigeurs) plaatsten e stukken met behulp van een kraan tot 30 meter 

hoogte. Daarna tot 45 meter hoogte werd gewerkt met 12 houten steigers, daarboven werden steeds 

nieuwe steigers gebouwd. Toen het gebouw gereed was werden de liften 

geplaatst, waarna op 6 mei 1889 de Eiffeltoren werd geopend voor het publiek. 

Voor en tijdens de Wereldtentoonstelling bezochten ongeveer 32 miljoen 

mensen de toren dat tot 

1930 (de bouw van 

Chrysler Building in New 

York) het hoogste gebouw 

ter wereld was. Nadat de 

Wereldtentoonstelling was 

afgelopen liep de 

belangstelling sterk terug, zodanig dat in 1909, bij 

de afloop van de vergunning gedacht werd dat de 

toren zou worden afgebroken. Voor de 

wereldtentoonstelling van 1937 werd de toren 

gemoderniseerd, o.a. 

door het verwijderen 

van inmiddels ouder-

wetse geworden deco-

raties en het aanbrengen van nieuwe verlichting. In 1944 ontsnapte de toren 

aan een brandaanslag door de Duitse bezetters. Vanaf begin jaren 60 van de 

vorige eeuw groeide het internationale toerisme en het aantal bezoekers 

steeg jaarlijks tot zes miljoen per jaar in 1998 en in 2002 passeerde de 200 

miljoenste bezoeker de toegangsdeuren. Van negen tot twaalf uur 's avonds 

gaan de lampen op de Eiffeltoren elk uur een paar minuten knipperen. Dit 

werd voor het eerst gedaan op oudejaarsavond 2000 en omdat dit mooi werd 

gevonden gebeurt dit nu elke avond. Tegenwoordig bevinden zich twee 

restaurants in de toren: Altitude 95 op de eerste verdieping en het restaurant Le Jules Verne op 125 meter 

hoogte. Le Jules Verne heeft een Michelinster. 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

  2019 

  op pagina’s 16,17,18, 19  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  
 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michelinster
mailto:petercmhendrickx@home.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.wikitimbres.fr%2Fpublic%2Fstamps%2F800%2FPOSTE-2010-105.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.wikitimbres.fr%2Ftimbres%2F2750%2F2010-tour-eiffel&docid=qO4XzUZt_HoENM&tbnid=dsxy0k2po57rKM%3A&vet=10ahUKEwijvLmbl6XkAhXCy6QKHS9zCjgQMwg5KAEwAQ..i&w=606&h=800&safe=off&bih=859&biw=1200&q=Timbre%20poste%20Tour%20Eiffel&ved=0ahUKEwijvLmbl6XkAhXCy6QKHS9zCjgQMwg5KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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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: 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  

 

Bergen op Zoom: F.V. Delta Oost organiseert op zondag 17  november 2019 een grote postzegel ruilmiddag. er zijn deze 

middag  diverse stands met een grote variatie aan zegels,  poststukken en   o.a. ook met euromunten ! *er is een koopjes- 

/snuffeltafel *om 15.00 uur veiling met leuke en interessante kavels. *een verloting met filatelistische en  niet-filatelistische 

prijzen  *sociaal contact en gezelligheid; gratis entree voor leden en niet-leden; waar : de Korenaere - Korenmarkt 7 – 4611 

RD  Bergen op Zoom ( achter de oude V. en D. ) - tel. Wijkcentrum 0164 – 233861 - voor info F.V. Delta Oost : 0164 – 236768 

of delta-oost@ziggo.nl  

 

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

Zondagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Op 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 - 10.00-

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.  

 

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
mailto:delta-oost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@wbevenementen.eu
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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 / 22-08-

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; Data:  07-04-2019 / 05-05-2019 / 02-06-2019 / 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:  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. 

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 – info: tel. 0113-228562 

ecm@zeelandnet.nl. Beurs, 10.00-17.00 uur; Grote Veiling, zaterdag 28 september 2019, 13.00-16.30 uur, aanvang veiling 

14.00 uur.; Najaarsbeurs, zaterdag 16 november 2019, 10.00-17.00 uur 

Clubavonden: 19.30-22.00u.; Donderdag 12 september 2019; Donderdag 10 oktober 2019; Donderdag 12 december 2019 

Kerstbijeenkomst 

 

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 

https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
http://www.dehelmveste.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
http://www.gemeenschapshuisklimmen.com/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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 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 

 

Weert: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. organiseert een Postzegelruilbeurs met grote veiling veel 1 Euro kavels - Op 

zondag 24 november 2019 te Weert Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne Herenstraat 298 6004 XL Weert. 

Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50. Zaal open 09.30 uur. De veilingkavels 

kunnen vanaf 09.30 u. tot 12.15 u. worden bezichtigd. Aanvang veiling: 12.30 u. tot ca.16.30 u. Het veilingboekje staat eind 

oktober 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 

 

 
België / Luxemburg: 
 
 

Antwerpen: 4 en 5 oktober 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 ibon (beschikbaar in de club)  - Open vrijdag van 10.00 tot 17.00 - Zaterdag van 10.00 tot 16.00 u 

 

Antwerpen-Kiel: 19 oktober 2019 – 16e  5cent ruildag – georganiseerd door Koninkl. Kielse postzegelkring in het 

buurtsecretariaat Den Tir, Tirstraat 35 (achterzijde shoppingcenter ‘De Tir’ te 2020 Antwerpen-Kiel.  Info:0032 3 8287894 - 

luc.impens@skynet.be - Open van 13.15 u tot 16.45 u- Toegang gratis. 

 

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 

 

mailto:pzv.filvero@ziggo.nl
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:info@philavenlo.n
mailto:gerobel@ziggo.n
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
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:postzegelclub@home.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:luc.impens@skynet.be
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Ath: 1 september 2019 – Philatelia 2019 - 21e filateliebeurs, georganiseerd door Cercle Royal phil. Athois “Les amis du  

Timbre” in het Instituut Vauban, avenue Vauban 6 te  7800 Ath. Info: 0032 495/28 04 79 - Toegang: gratis  - Open van 9.00 

tot 16.00 u 

 

Bastogne: 19 oktober 2019 – Nutsphila  2019  Regionale competitieve Luxemburg & Luik met voorverkopen “Vijf  Belgische 

winnaars 24u van Le Mans, Prinses  Elisabeth 18 jaar, Wereldoorlog II  - 75 j bevrijding  en der kerstzegels georganiseerd door 

Royal Nuts  Phila Bastogen in het Sportcentrum Porte de Trèces, rue Gustave Delperdange 1 te 6600 Bastogne. Info: 0032 61/ 

21 21 66  - Toegang: gratis  - Open van 10.00  - 16.00 u  - Bpost van 10.00  - 15.00 u 

 

Begijnendijk:15 september 2019 – Nationale ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hobby- en Verzamelclub 

Begijnendijk in het Parochiecentrum, Kerkstraat te 3130 Begijnendijk. Info: Paul.wijnants@scarlet.be   – Toegang: Gratis. 

Open van 07.30 – 14.00 u. 

 

Beringen: 30 september 2019 -  5e nationale ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd 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 

 

Eppegem: 20 oktober 2019 –Nationale ruilbeurs van champagnecapsules en  andere verzamelingen georganiseerd door “Open  

Oog” in de gemeentelijke basisschool ”De Waterleest”, Waterleestweg te 1980 Eppegem.  Info: 0032 15/62 37 12  - Toegang: 

gratis  - Open van 10.00 tot 15.00 u 

 

Estaimpuis: 29 september 2019 - Ephophila   - Filatelistische tentoonstelling met  filateliebeurs & aanwezigheid Mr. Buzin - 

een  organisatie van E.P.H.O n.a.v. hun 50 jarig bestaan  in het Sportcomplex, rue du Moulin Masure 9 te  Estaimpuis.  Info: 

0032 65/62 10 22 Toegang: gratis  - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Gozée: 7 september 2019 – Verzamelaarsbeurs (Diverse objecten)  + Tentoonstelling “Le mail art s‘expose” georganiseerd 

door  Cercle Roy. Phil. Thudinae in de scholen van Gozée  Là-Haut, rue de Marchienne 134a te 6534 Gozée.  Info: 

003271/51 51 74- Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00  
 

Heist o/d Berg: 22 september 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 13.00 u 

 

Heist o/d Berg: 27 oktober 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 

 

Leopoldsburg: 21 september 2019 – 19 oktober 2019 - Ruilbeurs «De Zwantjes» - (Diverse objecten), georganiseerd door 

Verzamel- & ruilclub Het Kamp in het Sint-Michiels-Instituut, ingang via Van F. Baelstraat te 3970 Leopoldsburg.  - Info: 

0032 474/35 34 77 - Open van 9.00 tot 13.00 u 

 

Lillois-Witterzée: 13 oktober 2019 – 3e verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) + schatten van postzegels (tussen 10 en 12.00 

u), een organisatie van de Ass. Coeurs ouverts ASBL in de school Pré Vert, rue René Francq 7 te 1428 Lillois-Witterzée.  - 

Info: 0032475/69 28 74  - Toegang: gratis  - Open van 09.00 tot 15.00 u  - Ruime parking  

 

 

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

 

Maaseik:  28 september 2019 – 26 oktober 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; 13 oktober 2019 – 3e 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 

 

Nieuwpoort: 21 september 2019 – 12e nationale postzegel- en ruilbeurs - (Diverse objecten), georganiseerd door Koninkl. 

Postzegelclub van de Westhoek in zaal Iseland van de Stedelijke Vismijn te Nieuwpoort Info: 0032 58/23 37 42 - Toegang: 

gratis Grote parking nabij & Lift voorhanden. Open van 09.00-16.00 u 

 

Nivelles: 8 september 2019 – 24e verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Cercle Royal Phil. Nivellois in 

het college Sint-Gertrude, Faubourg de Mons te 1400 Nivelles. Toegang: Gratis  - Ruime parking  - Tel 0032479/ 77 54 93  

Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Ottignies: 1 september 2019 – 23e  verzamelaarsbeurs (Diverse  objecten),  georganiseerd door Cercle collectionneurs 

Ottinois  in het Cultureel Centrum, avenue des Combattants  41 te Ottignies. Info: 003210/41 60 78  - Open van 9.00 tot 

15.00 u 

 

mailto:Paul.wijnants@scarlet.be
mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
mailto:luc.impens@skynet.be
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Perk: 22 september 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: 1 september 2019 – 6 oktober 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 

 

Sint-Niklaas: 6 oktober 2019 - Internationale postzegel- en  muntenbeurs georganiseerd door Koninkl. Wase Ruilclub in het  

Puyenbekestadion, Watermolenstraat 104 te 9100 Sint-Niklaas. Nieuwe locatie !!! Info: 0032 3/777 35 90 (na 20.00u)  

Toegang: 1,50 euro voor externen aan hun club - Open van 9.00  - 16.00 u 

 

Tielt: 1 september 2019 -19e  postzegelbeurs georganiseerd door KVBP Tielt  in Europahal, Maczekplein te 8700 Tielt. (op 

400 m van het centrum stad grote gratis parking nabij) Info: 003251/40 59 23 - Toegang: gratis   - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Torhout: 14 september 2019 – 8e Grote ruilbeurs – georganiseerd door KVBP Torhout in het Atheneum Eurek, Rijselstraat 

110 te 8820 Torhout – Info: 003250/221482 – toegang gratis – open van 09.00-16.00 u. 

 

Tournai: 20 oktober 2019 – 17e verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Club Phil. de Tournai in het ASBL  

Sport, Culture et Loisirs Kainois (Grote zaal onder  het zwembad)  - autoroute uitgang 33  - Beurs met  pijlen aangegeven. Info: 

0032 69/22 85 21  - Toegang: gratis 

 

Viroinval: 26 oktober 2019 – 17e grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten)  georganiseerd door Ass. Philat. Viroinval in het  

Cultureel Centrum Régional “Action Sud” – rue  Vieille Eglise 10 te Nismes-Viroinval. Info: 0032 494/99 50 66  - Toegang: 

gratis  - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Waver: 20 oktober 2019 – 45e Beurs van Filatelie, poststempels en  cartophilie - een organisatie van Kon. Filatelieclub Waver 

in de feestzaal van het stadhuis, Place de l’hôtel de ville 1 te 1300 Waver. - Info: 0032 497/53 99 24  - Toegang: gratis  - open 

van 09.00-15.00 u 

 

Zellik: 26 oktober 2019 – 14e filatelistische ruilbeurs + vergadering  Themaphila - georganiseerd door postzegelclub  Breughel 

Asse-Zellik in de gemeentelijke feestzaal,  - Noorderlaan te 1731 Zellik.  - Info: 0032 475/818899  - Toegang: gratis  - Ruime 

parking  - Nabij bus- en treinstation  - Open van 10.00 tot 16.00 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 

Cat. 

prijs Limiet 

1 Oostenrijk kleinbogen 1993 g  19,00  3,00  

2 Engeland/Ierland etc map diversen g  10,00  

3 Nederland Overzee stockboek diversen p/g  5,00  

4 Spanje 4584-4586 natuur p 7,00  2,40  

5 Spanje 4595-4597 p 3,75  1,00  

6 Bundespost supplementen met zegels p  5,00  

7 Nederland   boekje met zegels Fokke en Sukke p  5,00  

8 Spanje 4543-4546 keramiek p 4,00  1,60  

9 Bundespost 1602-06 vlinders g 12,00  2,00  

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

11 Nederland nr 134-135 g 45,00  4,60  

12 Nederland nr 139-148 g 29,00  3,00  

13 Nederland nr 149-162 g 25,00  2,60  

14 Nederland nr 161-168+208-211+199-202 g 25,50  3,00  

15 Nederland nr 220-224 g 11,50  2,00  

16 Nederland diverse kaarten g  5,00  

17 Nederland diverse briefkaarten g  5,00  

Veiling 456 – 18 september  2019 

mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
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18 Nederland Briefkaart Tholen g  5,00  

19 Nederland 2 restant rondzendboekjes g  2,00  

20 Berlijn+D.D.R. stockboek doubletten g 1.025,00  12,00  

21 Berlijn/Bund/Reich stockboek p/g 700,00  10,00  

22 Nederland stockboek 1867-1970 g 650,00  35,00  

23 Belgie stockboek g 300,00  12,00  

24 D.D.R. stockboek series p 450,00  12,00  

25 Motief stockboek 350 zegels g   6,00  

26 Aruba stockboek 1986-2001 p 325,00  25,00  

27 Nederland stockkaart portzegels g 40,00  2,00  

28 Bayern/Wurttemberg stockboek o 170,00  8,00  

29 Diversen Duitsland catalogus 2017 g  1,00  

30 D.D.R. 7 jaargangen p 283,00  5,00  

31 NewFoundland 218-231 p 55,00  5,00  

32 Zuidwest Afrika stockboek vanaf 1923 p/g  5,00  

33 Australie Tuvola 5 series vissen p 15,00  2,00  

34 Berlijn stockboek veel series p  5,00  

35 Berlijn diversen uit 1954 g 92,00  5,00  

36 Nederland 21 kleinrondstempels g 37,00  4,00  

37 Europa Cept zegels g  5,00  

38 Motief stockboek bekende gebouwen p/g  5,00  

39 Bundespost diversen uit 1952-1956 g 131,00  4,00  

40 Motief stockboek kunst en keramiek g  5,00  

41 Polen blok nr 8 p 40,00  4,00  

42 Hongarije blok 99a  + 103a p 27,00  4,00  

43 Berlijn Kastelenserie op 21 F.D.C.'s onb  1,00  

44 Berlijn 22 jaargangen stockboek g  10,00  

45 Diversen nieuwe dik groen stockboek p   10,00  

46 Motief stockboek Ol.Spelen/sport    2,60  

47 Motief stockboek auto's    2,60  

48 Diversen 2 stockboeken leeg bruin/rood    5,00  

49 Diversen ringband zwarte bladen    2,60  

50 Wereld stockboek blokken van 2 en 4     1,00  

51 Diversen leeg stockboek blauw     5,00  

52 Diversen leeg stockboek groen    5,00  

53 Wereld 4 restant rondzendboekjes p/g 40,00  5,00  

54 Curacao 2 insteekkaarten diversen p/g  3,00  

55 Curacao nr 126-137 g 48,50  6,00  

56 Curacao nr 185-195 g 49,50  7,00  

57 Ned.Antillen nr 218-233 g 118,00  16,00  

58 Ned.Antillen nr 234-238 g 35,00  5,00  

59 Helgoland nr 3,4,8,9 en 11 o 60,00  6,00  

60 Turn en Taxis nr 5,7,9,10,12,20 en 21 g 100,00  7,00  

61 Helgoland/T.Taxis diversen op kaartje o/g   4,00  

62 Duitse Rijk 278Y wz2 o 30,00  6,00  

63 Duitse Rijk 355-361 o 40,00  6,00  

64 Spanje nr 4495 patromonial p 10,00  3,40  

65 Nederland 2 series vogels g   4,00  

66 Nederland blok 2152-2161 g 10,00  4,00  

67 Faroer stockboekje 20 series g  5,00  

68 Duitse Rijk stockboek met veel zegels p/g 370,00  30,00  

69 Frankrijk ber.mannen 1969 p 3,50  1,00  

70 Frankrijk rode kruis 1068 p 3,30  1,00  

71 Engeland/Polen doos onafgeweekt g   5,00  
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72 Scandinavie stockboek g  3,00  

73 Australie/Nederland stockboek  p/g 107,00  5,00  

74 Duitse Rijk nr 3 g 55,00  5,60  

75 Duitse Rijk nr 13 g 750,00  75,00  
 

76 Duitse Rijk nr 83 I - 93 I g 42,00  4,40  

77 Duitse Rijk nr 98-104 g 21,00  2,40  

78 Duitse Rijk nr 224-232 g 25,00  2,60  

79 Duitse Rijk nr 364X-367X g 35,00  4,00  

80 Duitse Rijk nr 385-397 g 24,00  2,60  

81 Duitse Rijk nr 410-422 g 35,00  3,60  

82 Duitse Rijk Dienst nr 144-154 g 80,00  12,00  

83 Duitse Rijk blok nr 7 p  70,00  10,00  

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

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

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

87 Nederland nr 274-277 g 20,00  3,00  

88 Nederland FDC E-15 bes 120,00  12,00  

89 Berlijn nr 10 g 60,00  8,00  

90 Berlijn nr 64-67 g 40,00  5,00  

91 Berlijn diversen uit 1951-1954 p 70,00  7,00  

92 Israel 2 blokken g 29,50  2,40  

93 Zuid Afrika 4 blokken p/g 12,00  1,00  

94 Israel 2 mappen FDC's etc. onb  10,00  

95 Wereld stockboek diversen g  7,00  

96 Wereld stockboek diversen g   10,00  

97 Australie stockboek diversen g  5,00  

98 Belgie stockboek 1200 zegels g  10,00  

99 Duitsland ringband diversen g  5,00  

100 Engeland doos onafgeweekt g   5,00  

101 Tsjechoslowakije stockboek 1000 zegels g  5,00  

102 Nederland stockboek diversen p/g 302,00  30,00  

103 Nederland 30 FDC's in map onb  5,00  

104 Spanje 4581-4583 p 3,75  1,50  

105 Spanje/Portugal stockboek g  10,00  

106 Wereld stockboek diversen g   2,60  

107 Wereld stockboek diversen g  2,60  

108 Oostenrijk+diversen stockboekje g  2,60  

109 Nederland Davo album p/o/g  2,60  

110 Wereld 2 stockboekjes p/o/g   2,60  

111 Wereld Importa ringband    2,60  

112 Spanje stockkaart diversen o/g 73,00  2,60  

113 Ver. Naties stockboek New York    2,60  

114 Nederland 3 velletjes op kaart p 35,00  7,00  

115 Nederland 2 velletjes op kaart p 23,00  5,00  

116 Wereld stockboek diversen g   2,60  

117 Motief stockboek bloemen/dieren g  2,60  

118 Duitsland stockboek g  1,60  

119 Suriname/Antillen stockboek p/g  2,60  

120 Oosterhout/Breda 4 + 2 prentbriefkaarten bes   2,60  

121 Bundespost nr 173-176 g 100,00  10,00  

122 Nederland mapje troonswisseling p 17,50  7,60  

123 Nederland 6 blokken/velletjes p 30,00  7,60  

124 Ver. Naties collectie in oud album    2,60  
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125 Nieuw Zeeland jaargang 1985 p   2,60  

126 Nederland nr 278 g 13,00  2,00  

127 Nederland nr 534-537 g 35,00  5,40  

128 Nederland nr 568-572 g 21,50  3,60  

129 Nederland nr 641-645 g 22,00  3,20  

130 Nederland FDC E-43 bes 23,00  2,40  

131 Belgie nr 447-454 p 45,00  6,00  

132 Belgie nr 532-537 + 537A p 62,00  10,00  

133 Wereld 20 blokken diversen p/g 70,00  5,00  

134 Ijsland 6 blokken  p/g 60,00  5,00  

135 Joegoslavie 19 blokken p/g 160,00  10,00  

136 Duitse Rijk nr 378-384 g 170,00  25,00  

137 Duitse Rijk nr 398-401 g 160,00  24,00  

138 Duitse Rijk nr 440 g 19,00  2,00  

139 Duitse Rijk nr 467-473 g 32,00  4,80  

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

141 Duitse Rijk nr 588-597 g 65,00  8,00  

142 Duitse Rijk nr 686-688 g 17,00  2,00  

143 Duitse Rijk nr 702-713 g 40,00  4,40  

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

145 Duitse Rijk Blok nr 11 p 340,00  40,00  

146 Wereld restant rondzendboekje g   2,00  

147 Nederland Luchtpostbrief + herdenkingsbrief g  5,00  

148 Ned/Marokko 2 brieven + kaart g  5,00  

149 Nederland nr 225-228 g 16,00  1,60  

150 Nederland nr 229-231 g 25,00  2,60  

    totaal 993,70  
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