Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars
datum: november 2019 - 13e jaargang – nummer: 167
De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars
OVVP en belangstellenden.
Redactie: secretariaat.ovvp@gmail.com website: www.oosterhouterpost.nl

De Nieuwsbrief van de OVVP is een mededelingenblad met informatie over zaken die spelen binnen de
vereniging, bestemd voor de leden van de vereniging en belangstellenden. Bezoekt
u ons ook eens op www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele
telefoon.
Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via
secretariaat.ovvp@gmail.com - mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen
(wat wij natuurlijk niet hopen) dan is een berichtje aan secretariaat.ovvp@gmail.com voldoende. De
Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP.

Ledenbijeenkomst:
De bijeenkomst van 16 oktober 2019 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van
welkom voor de 44 aanwezigen.
De bijeenkomst werd begonnen met een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan mevr. Ligtvoet-van Trier
die op 13 oktober is overleden.
Er zijn geen notulen van ledenbijeenkomsten die goedgekeurd moeten worden.
Mededelingen:
Er is onderzoek gedaan naar een eventuele andere locatie
voor onze bijeenkomsten. Besloten is op de huidige locatie
te blijven.
Het secretariaat is op 3 oktober door Jurn Dijkhuis
overgenomen van Reinder Luinge.
Een verzoek van PV ’s-Hertogenbosch deel te nemen aan
een postzegelmarkt in het nieuwe postkantoor op het station
van Breda wordt door het bestuur besproken. Nadere mededelingen volgen.
De jaarlijkse Verzameldag (i.s.m. Etten Leur en Breda) is dit jaar op zaterdag 16 november 2019 – in
Etten Leur. Info: G. Engelen – 0165 569430
Dit jaar doet onze vereniging niet mee aan de organisatie van een busreis naar Postex wegens te weinig
deelnemers. Leden die met een bus mee willen, kunnen zich aanmelden bij PV ’s-Hertogenbosch.
De quiz, vol van zeer listige vragen, werd opnieuw door J.D. de Koning gepresenteerd.
De hierna volgende veiling met de afrekening werd, zoals gewoonlijk, vlot afgewerkt. De toto werd
gewonnen door de heer Toon Stoopen.
Volgende bijeenkomst: Woensdag 20 november 2019 – Recreatiecentrum Het Haasje

Verdere ledenbijeenkomsten in 2019 en 2020:
Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal open 19.00 u).
Bijeenkomsten 2019: woensdag 20 november 2019; woensdag 18 december 2019. Bijeenkomsten 2020:
woensdag 15 januari 2020; donderdag 20 februari 2020; donderdag 19 maart 2020; woensdag 15 april
2020; woensdag 20 mei 2020; woensdag 17 juni 2020; woensdag 16 september 2020; woensdag 21
oktober 2020; woensdag 18 november 2020; woensdag16 december 2020
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Brabantse Filatelistendagen:
Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 5 oktober 2019 hadden we
opnieuw ruim 80 bezoekers. Halverwege de bijeenkomst was er opnieuw een (gratis) verloting.
Verder was het gezellig druk. Vooral de extra ruimte die is verkregen door de extra
zaal voor de ‘dubbeltjestafel’ en de ‘poststukkentafel’, maakten dat er goed
gehandeld kon worden.
Maakt u van de gelegenheid gebruik en kom ook eens kijken, kopen en ruilen.
Gezellig en nuttig voor uw verzameling. (Zaal open 13.00 – 16.00 u) – toegang €
0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.
Verdere data voor de Brabantse Filatelistendagen:
Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden
van de OVVP.
In 2019: zaterdag 2 november 2019; zaterdag 7 december 2019. In 2020: zaterdag
4 januari 2020; 1 februari 2020; 7 maart 2020; 4 april 2020; 2 mei 2020; 6 juni
2020; 5 september 2020; 3 oktober 2020; 7 november 2020; 5 december 2020.

Tafel huren:
Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen. Dat is een garantie voor succes.
Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers. 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 27 november 2019 – niet in december. In 2020: woensdag 29 januari
2020; 26 februari 2020; 25 maart 2020; 29 april 2020; 27 mei 2020; 24 juni 2020;
30 september 2020; 28 oktober 2020; 25 november 2020 – 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.
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Rondzendverkeer – inzenden boekjes:
Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds goede boekjes nodig met vooral goed materiaal. Over het
algemeen wordt goed verkocht uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en poststukken
kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer:
Ludwig Engst tel. 0162 684934 l.engst@hetnet.nl . Rondzendboekjes kosten Є 1,25 per boekje.

Artikelen Nieuwsbrief:
Als u een leuk (filatelistisch) verhaal heeft over welk filatelistisch onderwerp dan ook, dan zullen we
dat graag opnemen. En, mocht u een verhaal hebben maar het liever niet zelf schrijven, het bestuur – de
redactie - is graag bereid een handje te helpen.

Nieuwsbrief en OP op www.oosterhouterpost.nl
Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website
opgenomen en wel in Pdf-vorm of leest u hem eens door hier te klikken.
(Ctr+klik) – of de bladerbare versie: Oosterhouter Post november 2019
En kijkt u eens op onze website.
Ook de Nieuwsbrief is in te zien en te downloaden op 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

Te koop aangeboden:
In deze rubriek kunt u – afhankelijk van de beschikbare ruimte - (gratis) uw overtollige
zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. Bijvoorbeeld een mooie
verzameling, of een fraaie brief. Kost u niets, dus, wat houdt u tegen……..
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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.

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: 3 november, 1 december2019. En in 2020: 5 januari 2020; 2 februari 2020; 1 maart 2020; 5 april 2020; 3 mei
2020; 7 juni 2020; 6 september 2020; 4 oktober 2020; 1 november 2020; 6 december 2020. 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: 16 november, 21 december 2019 – en in 2020: 18 januari
2020; 15 februari 2020; 21 maart 2020; 18 april 2020; 16 mei 2020; 20 juni 2020; 19 september 2020;
17 oktober 2020; 21 november 2020; 19 december 2020 Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig.
Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.
Informatie website: www.pvbreda.nl - info@pvbreda.nl

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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Togo:
Togo (voorheen Togoland) nu officieel Republiek Togo is een Afrikaans land, ligt aan de Atlantische
Oceaan en grenst aan Ghana, Burkina Faso en Benin.
Het huidige Togo wordt beheerst door de Ewevolkeren (32%) en de Kabyés (16%). De Ewes vestigden

zich pas in de 18e eeuw in Togo. Portugezen, Spanjaarden, Denen en Nederlanders vestigden in de 18e
en 19e eeuw handelsposten, maar het binnenland bleef onontdekt. De Duitse handelaar Gustav Nachtigal
(1834-1885) sloot een verdrag met de voornaamste stamhoofden van de Ewes, waarna Togo onder de
naam Duits Togoland een Duits protectoraat werd. Nachtigal bleef tot 1884 in Togo met de titel
rijkscommissaris. Het echte koloniale bestuur werd evenwel pas in de 20e eeuw gevestigd. De Duitsers
probeerden van Togo een modelkolonie te maken.

Vlak na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd Togo door de Fransen en Britten op de Duitsers
veroverd (1914). Na de Eerste Wereldoorlog werd Togo een mandaatgebied van de Volkenbond. Bij de
ondertekening van het Vredeverdrag van Versailles werd bepaald dat Duitsland afstand moets doen van
zijn koloniën, waaronder Togo. West-Togo werd aan de Britse kolonie Goudkust (thans Ghana)
toegevoegd, terwijl Oost-Togo onder de naam 'Togo' werd bestuurd door de Fransen.
Op 27 april 1960 werd Togo een onafhankelijke republiek met Olympio als eerste president en premier.
In 1961 werd het ambt van premier afgeschaft. President Olympio hoopte een Unie te vormen bestaande
uit Dahomey, Ghana en Togo, omdat in die drie landen de Ewes de grootste bevolkingsgroep vormden.
Dit bleek echter niet mogelijk. President Olympio's politiek was vooral pro-Ewe, wat hem de woede op
de hals haalde van de andere bevolkingsgroepen.
De geschiedenis van het land, de overheersing door Duitsland en de bezetting door Frankrijk en
Engeland en de zelfstandigheid, is uit de verschillende postzegels, uit de verschillende jaren, goed af
te lezen. Veel van de zegels zijn moeilijk te krijgen en erg duur.
(Willem-Alexander Arnhemer – 181123).

El Canto de la Sibila:
In de nacht van 24 december kun u in alle kerken van Mallorca tijdens de Kerstwake, het lied van de
Sibille horen, ‘El Canto de la Sibila’. Een jongen (of meisje – sinds 1965 mag na een besluit van het
Vaticaan de rol ook door een meisje worden uitgevoerd) begeleid door twee andere kinderen, zingen
deze liederen als ze de kerk in processie betreden totdat ze het koor bereiken. De zanger loopt met een
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zwaard – het zwaard van de Rechter - dat hij rechtop houdt voor zijn gezicht, en op het moment dat de
processie eindigt, trekt hij een kruis in de lucht met het zwaard.
De kleding die de kinderen dragen is een wit of gekleurd gewaad met borduursel op de achterzijde, en
een omslag met een hoofdtooi op het hoofd. Het lied wordt a capella uitgevoerd, met een korte
onderbreking van orgelmuziek tussen twee verzen en met
respect voor hun Gregoriaanse afkomst.
Sinds honderden van jaren vindt deze dienst van het gezang van
Sibila plaats in de Kerstnacht in de kathedraal van Palma de
Mallorca. Dit gezang, dat vroeger in het hele Iberische
spraakgebied gebruik was, behoort sinds 201 tot het Wereld
Cultuur Erfgoed van de UNESCO en geldt als ‘authentiek
voorbeeld van religieuze folklore uit de middeleeuwen’.
Sibyllen waren zieneressen uit de tijd voor Christus, die de
toekomst voorspelden. Omdat zij ook de komst van een wereldverlosser en het apocalyptische gerecht
aankondigden, werden ze later gelijkgesteld met de
Sibille (vaak gespeld als sibylle) (Spaans: Sibila) was in de
profeten van het Oude Testament van de Bijbel.
klassieke oudheid de benaming voor een aantal
Vandaar dat men veel afbeeldingen van Sibyllen
maagdelijke prinsessen die, geïnspireerd door een godheid
ook vindt in kerken, zelfs in de Petersdom in
(in de regel Apollo) en daardoor in extase, spontaan en
ongevraagd de toekomst voorspelden in Griekse
Rome.
hexameters.

De tot heden gezongen teksten gaan terug naar
Latijnse manuscripten uit de middeleeuwen. Zo vindt het eerste couplet haar oorsprong in een
tekstoverlevering van Augustinus uit de 4e eeuw na Christus. Andere teksten stammen uit de
voorspellingen van Vergilius. Bij alle uitvoeringen is de terugkeer van de Christelijke Verlosser en het
einde van de wereld hoofdthema. Afbeeldingen van het Jongste Gericht met alle mooie beloningen en
verschrikkelijke straffen waren vaak thema van middeleeuwse schilderijen, zoals die van Jeroen Bosch
en
andere
schilders.
In de 15e eeuw
werden
de
teksten uit het
Latijn vertaald
naar het Catalaans (Spaans).
Onbekend is hoe
de teksten van
voor die tijd
werden
uitgevoerd.
Vanaf 1545 werd
de opmars van de
Sybillische gezangen geremd,
omdat het Concilie van Trient er tegen optrad. Allen op de Balearen, Sicilië en Sardinië bleef het gebruik bestaan. In
de 20e eeuw werden de gezangen van Sibylle alleen nog gezongen in de kathedraal van Palma de
Mallorca en de kloosterkerk van Lluc in het Mallorkaans en verder in de kerk van Alghereo op Sicilië.
De Spaanse Post gaf een postzegel uit ter ere van dit gebruik op Mallorca, echter niet in december,
maar in juli 2016.
(Anna C. van der Maade – 171223)
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Postex 2019:
Er zijn geen wijzigingen in de lijst van gespecialiseerde verenigingen en semi handelaren die eerder
zijn vermeld in de Nieuwsbrief. Inmiddels zijn de NVPH handelaren ook bekend en de volgende
handelaren zullen deelnemen aan de komende Postex:
Advantage, Aix Filatelie, Auf der Heide, Joke v.d. Berg, Anthony v.d. Bogaard, Bredase
Postzegelhandel, Collect4All, Corinphila, Davo Uitgeverij, Filcon V.o.f., Geertzen Filatelie, Gunther,
Karel den Hertog, Importa (Klomp), Interphila, Ten Kate, Marigny Philately, Meinhardt, Nisja V.o.f.,
NPV, Rietdijk Veilingen, Dirk van Rossum, Smits Philately, Stamps DNS, Luc Vansteenkiste, Ruud
Vergossen, Vincennes Philately, Voorschotense Postzegelhandel.
Deze handelaren zullen definitief op de Postex aanwezig zijn. De officiële opening zal zijn op vrijdag
om 11.00 uur en aansluitend zal de Gerrit Glas
trofee worden uitgereikt.
Stamps4kids zal er zijn voor de jeugd en de
Filateliebeurs is aanwezig met een promotiestand.
PostNL en de Deutsche Post hebben ook dit jaar
weer een stand, waar u de recente nieuwe uitgiften
kunt aanschaffen. Openingstijden zijn op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang is € 5,00 per persoon, tot 17 jaar gratis toegang.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid, volgt u wel de instructies op van de verkeersregelaars die u
eventueel een plaatsje aanwijzen.
De Fiscale Filatelie viert haar 25-jarig jubileum op deze Postex en de Vliegende Hollander heeft ook
weer haar dag van de Aerofilatelie op deze Postex. De Fiscale Filatelie speelt in op de BREXIT en
heeft aan de hand van fiscale zegels dit woord gevormd en diverse kaders.
Ook zijn er weer een achttal kaders gevuld met falsificaties zodat u kunt zien waar u op kunt letten om
een miskoop te voorkomen.
Tijdens deze Postex zal ook de regioraad worden gehouden van de KNBF, de aangesloten
verenigingen zullen separaat via de KNBF hiervoor een uitnodiging krijgen.
De Lions Rotary Postzegelclub houdt op zaterdagmorgen een bijeenkomst in een van de zalen in de
Omnisport van 10.30 tot 13.00 uur.
Er is ook een grote dubbeltjeshoek, waarin u het een en ander kunt vinden voor uw collectie, er zijn
daar ook thema boeken.
Wij hopen u op een van deze dagen t.w. 1, 2 of 3 november te mogen begroeten.
(Leen Louwerse)

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, L1347
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
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Landscommissaris voor deze tentoonstelling, al waar de inschrijfformulieren in inlichtingen te
verkrijgen zijn is: Albert Haan, Dirk Zweepstraat 5 6464 GE Kerkrade. info@knbf.nl Sluitingstermijn
voor inschrijvingen is 30 april 2019
Er zijn 70 kaders voor de Nederlandse inzenders beschikbaar. Ook voor Literatuur staat deze
tentoonstelling open.

Grote clubactie:
Ook dit jaar heeft Cees Pijpers loten van de Grote Clubactie verkocht. Ze
zijn inmiddels uitverkocht. De loten kosten € 3,00 per stuk, waarvan
80% ten goede komt aan onze vereniging. Let wel: 80% voor onze club.
En u kunt er heel mooie prijzen mee winnen. Een hoofdprijs van €
100.000,00 en een tweede prijs: een Volkswagen Up en nog meer mooie
prijzen. Een win-win situatie dus.
De trekking is op 11 december 2019.

Sankt Salvator (Schwäbisch Gmünd)
De Heilige Salvator is een bedevaartsoord boven Schwäbisch Gmünd. Het complex bestaat uit twee
rots-kapellen, die samen de bedevaartkerk van St. Salvator vormen. De vorm van de kruisweg in
Schwäbisch Gmünd is uniek. Nog voor 1483 was er een gebedsplaats gelegen op de Nepperberg, ook
wel Eberstein genoemd. Dat jaar, noemde de Dominicaner Felix Fabri uit Ulm, ter gelegenheid van zijn
bezoek, dat de plaats hem deed denken aan de Jakobs-Groeve in Jeruzalem, een gelijkvormige maar
kleinere grot.
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Op 12 april 1616 schonk priester Heinrich Pfeningmann 200 gulden voor de "restauratie " van de
Epperstein. De werkzaamheden begonnen in 1617 en werden uitgevoerd als reparatie maar ook als
uitbreiding. Beeldhouwer en bouwheer Caspar Vogt leidde dit werk. Al op 19 augustus 1618 kon de
hulpbisschop van Augsburg de twee altaren in de rots kapel inwijden. Het ene altaar werd gewijd aan
de Verlosser (St. Salvator), het andere aan de heiligen Johannes en Jakobus.
In 1623 werd de bovenste kapel, ook gebouwd door Vogt, gewijd. De uit de Ölberg uitgehouwen kapel
– in kwetsbaar zandsteen - werd in 1636 bezocht en bewonderd door keizer Ferdinand III.
Daarom moest Vogt, namens de keizer een graftombe maken, als replica van het Heilig Graf in
Jeruzalem. Het graf, dat onvoltooid bleef wegens geschillen tussen de keizer en de stad, werd aan het
begin van 2013 herontdekt tijdens werkzaamheden.
In 1654 werd de kerk opnieuw gewijd, waarschijnlijk als gevolg van
verwoestingen tijdens de oorlogsjaren. Er waren ook grote structurele
veranderingen in de bouw. De bovenste kapel kreeg een veranda en in plaats
van een kleine klokkentoren, werd de huidige klokkentoren gebouwd.
Het ‘Mesnerhaus’ werd voor 1622 gebouwd naast de bedevaartkerk; te zien
op afbeeldingen van Christoph Friedel, gemaakt in 1622. In 1770 werd het
barokke ‘Kaplaneihaus’ gebouwd door Johann Michael Keller de Jongere. In
de 18e eeuw werden nog twee kapellen gebouwd op de Salvator, het begin
van de ‘Muschelkapelle’, met een interieur bedekt met grind, mortel, schelpen
en slakken. De tweede kapel werd gebouwd aan het einde van de 18e eeuw
na 1792 en is een Heilige-grafkapel. Hun vensters stammen van het einde van
de 19e eeuw.
In het begin bestond de weg van het Kruis op de Sint-Salvator alleen uit de traditionele gedenktekens
die door Caspar Vogt werden gebouwd. In 1737 werden vakwerkhuizen gebouwd, die in 1789 werden
aangepast tot kleine kapellen met koepeldaken. Hierin zijn levensgrote figuren te zien, bedoeld om het
lijden van Christus te illustreren.
De ‘Stadtpfarrkirche Unserer Lieben Frau und Heilig’, het huidige ‘Heilig Kruis Münster’ in
Schwäbisch Gmünd, was tot 1644 verantwoordelijk voor de
pastorale zorg op de Sankt Salvator. Van 1644 tot 1810 namen de
Kapucijnen van het kapucijner klooster in Gmünd de pastorale zorg
over, die vervolgens werd overgenomen door de zogenaamde
liefdadigheid, de Salvator-kapelanen. Vandaag is de Sint-Salvator
weer het eigendom van de parochie van Heilig Kreuz van het ‘Heilig
Kreuz Münster in Schwäbisch Gmünd.
Pelgrims diensten vinden één keer per maand plaats, vaker in de
weken voor Pasen.
Een (Individuelle) persoonlijke postzegel en een speciale enveloppe
werden in 2017 uitgegeven door de ‘Jungen Briefmarkenfreunden Schwäbisch-Gmünd ter viering van
het 400-jarige jubileum van de kerk.
(Anna C. van der Maade – 171114)

Theodor Storm
Theodor Storm (1817 —1888) was een Duits schrijver uit het realisme. Hij schreef 58 novelles en een
aantal bekende gedichten.
Storm was de zoon van een advocaat in Husum, een Duitse havenstad aan de westkust van de Noordzee,
ongeveer 80 kilometer ten westen van Kiel in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Husum lag in die tijd in
Denemarken. Hij studeerde recht te Kiel en vervolgens Berlijn, en in 1843 was hij zelf advocaat. In dat
jaar keerde hij naar huis terug en publiceerde met Theodor Mommsen een gedichtenbundel. Hij begon
verhalen te schrijven; in 1846 huwde hij. Daar hij echter gekant was tegen de Deense bezetting van
Holstein ging hij in 1843 in vrijwillige ballingschap naar Pruisen.
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In Potsdam ontmoette hij Eichendorff, Heyse en Fontane, en ook Mörike en later
vooral Keller behoorden tot zijn vriendenkring. Hij bleef eenentwintig jaar in
ballingschap; zijn reputatie als novellist en dichter was aanzienlijk. In 1856
verhuisde hij naar Heiligenstadt, waar hij, na in Potsdam drie jaar op proef — en
zonder vergoeding — te hebben
gewerkt, tot rechter werd benoemd,
waarvoor hij eveneens weinig werd
betaald. Daar Storm echter uit een
patriciërsgeslacht stamde, heeft hij
nooit om den brode hoeven te
schrijven.
In 1864 werd Denemarken
verslagen en keerde Storm als landvoogd van Husum naar
huis terug, alwaar hij twee
jaar later hertrouwde en als rechter werkzaam bleef, ondanks zijn nu
groeiende antipathie jegens Pruisen, dat Schleswig veroverde. Zijn laatste
jaren bleken zijn vruchtbaarste: Pole Poppenspäler werd een zeer beroemde
novelle. Hij ging in 1880 met pensioen in Hademarschen, om zich volledig
aan zijn literaire activiteiten te kunnen wijden. Zijn meesterwerk, Der
Schimmelreiter, schreef hij in zijn laatste levensjaar.
Storm is een auteur van de post-Romantiek: zijn gedichten zijn wat men
Gegenstandslyrik noemt. Met een detaillistische accuratesse beschrijft hij voorwerpen en dingen, die
symbool staan voor innerlijke, psychologische gesteldheden. 'Meeresstrand', 'Die Stadt' en 'Über die
Heide' zijn evocatieve, evenwichtige gedichten. De gedichtenbundel van Storm werd zevenmaal

herdrukt. Storms novelles hebben gemeen dat er doorgaans een onheilspellende, duistere kracht in zit;
in tegenstelling tot de dichters uit de Romantiek gaat het bij Storm niet meer om de scheppende drang
van het individu, maar om de natuur die in haar alledaagsheid onoverkomelijk fataal zal worden. De
venen en heideland-schappen van Noord-Duitsland, en de alomtegenwoordigheid van de zee voeren
steeds tot een definitief eindpunt dat het lot bepaalt. De figuren gedragen zich niet zelden irrationeel; ze
doen onverklaarbare zaken die ten langen leste tot hun ondergang leiden. Zijn eerste en laatste novelle,
Immensee en Der Schimmelreiter, zijn het bekendst. Het werk van Storm is enigszins een voorbode van
het naturalisme, met dien verstande dat er steeds een gothic-achtige component latent aanwezig blijft.
Storm werd en wordt om zijn combinatie van toegankelijkheid en diepzinnigheid, die de Heimatkunst
ver overstijgt, sterk gewaardeerd.

10

Storm was een gedrevene en een rebel. De belangrijkste constante factor in zijn leven was de ‘grijze
stad aan zee’ zijn Husum. Toen hij 15 was schreef hij zijn eerste gedichten, waarvan enkele zelfs is het
‘Husumer Wochenblatt’ verschenen. Maar een (financieel) bestaan in de schrijverskunst was niet voor
hem weggelegd. Hij streed voor onafhankelijkheid van zijn land Sleeswijk, vrij van de Deense bezetting.

De stad Husum waardeert nog vandaag de trouw van de schrijver aan zijn thuisstad. Vanwege zijn
houding werd hij verbannen. Hij studeerde in Lübeck. Kiel en Berlijn. Hij bleef gehecht aan Husum:
“Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt am Meer;
Der Jugend Zauber für und für ruht lächelnd doch auf dir,
Du graue Stadt am Meer”.
In 2017 werd de 200e geboortedag van Storm in zijn geboortestad groots gevierd. De persconferentie
van 8 maart 2017 van de gemeente opende met “Es “stormt” in Husum: Die Theodor-Storm-Saison
beginnt!”.
(Frans Haverschmidt – 170404)

Bij onze (Belgische) buren:
Wilt u wel eens zien hoe ‘ze het doen’, bij onze Belgische buren? Gelukkig hebben ook de Belgen
bloeiende postzegelverenigingen. Eén daarvan is de vereniging in Boortmeerbeek.
Het clubblad van deze vereniging kunt u inzien op:
http://www.despostiljon.net/clubbladpdf . Neemt u maar eens een kijkje
en u zult zien dat in Boortmeerbeek een mooie en bloeiende vereniging
bestaat.
En leuk voor ons, de gegevens van de activiteiten en evenementen in
België krijgen wij maandelijks toegezonden door mevrouw Ida Van
Rillaer, degene die ook verantwoordelijk is voor het clubblad van ‘De
Postiljon’. En daar doet zij ons natuurlijk weer een groot plezier mee.

11

Boortmeerbeek is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. De gemeente telt
12.516 inwoners (per 1 januari 2019). Boortmeerbeek ligt in de landstreek Dijleland en in de Brabantse
Kempen, ten zuidoosten van Mechelen.

West-Brabantse
Verzamelbeurs 2019
i.s.m. PV Breda, OVVP-Oosterhout
en De Verzamelaar

Zaterdag 16 november 2019 in Wijkcentrum “De linde
(Lambertusstraat 7 te Etten-Leur)

Van 10.00 – 16.00 uur
Voor postzegels, munten, boeken, sigarenbandjes, suikerzakjes, enz.
Met interessante veiling, verschillende handelaren en veel ruimte om te ruilen

Toegang is gratis
Voorinlichtingen en tafelhuur: dhr. G. Engelen tel: 0165-569430 of
bestuur@filawb.nl
Voldoende gratis parkeergelegenheid o.a. aan de Wipakker naast ‘De linde”.

Hjejlen met 150 jaar oudste scheprad stoomboot ter wereld
In 1861 bestelden een groep burgers uit Silkeborg (Denemarken), onder leiding van papierfabrikant
Drewsen bij scheepswerf Baumgarten & Burmeister in Kopenhagen, later Burmeister
& Wain (B&W) een schepradstoomboot van 25,7 meter lang 3,8 meter breed en een
diepgang van 1,7 meter. Het schip was het vijftiende schip door
deze werf gebouwd waarvan slechts twee stoomboten, de rest
zeilboten.
Het schip zou worden ingezet om het beginnende toerisme naar
Himmelsbjerget te stimuleren en kreeg de naam Hjejlen.
Himmelsbjerget is een berg (heuvel) van 147 meter hoog, in de
gemeente Skandersborg in Jutland. Tot 1847 werd aangenomen
dat de berg het hoogste punt van Denemarken was. Op de top
staat een 25 meter hoge bakstenen toren, opgericht in 1874 (ingewijd 6 juni 1875) ter
nagedachtenis aan Koning Frederik VII en als dank van de bevolking voor de
grondwet van 1849.
De Hjejlen maakte zijn eerste vaart op open zee op 11 juni en de dag daarna voer men van Randers naar
Silkeborg, een moeilijke reis waarbij het schip werd gesleept door paarden en alles van gewicht,
inclusief water en kolen, van het schip werd gehaald om over ondiepten te kunnen varen.
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Na een aantal proefvaarten, waaraan onder andere Koning
Frederik VII en zijn echtgenote gravin Danner deelnamen, vond
de inwijding plaats op 24 juni, in aanwezigheid van de koning. Op
dit moment varen negen boten van de firma Goudplevier op de
meren van Silkeborg.

Er zijn oudere stoomboten dan de Hjejlen maar ze kunnen niet
varen of ze zijn onherkenbaar gewijzigd en aangepast.

De Deense Nationale Bank gaf ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de Hjejlen een 20 DeenseKroon munt uit, in een aantal van 700.000, met als afbeelding de raderstoomboot.
Tegelijkertijd werd een postzegel van Dkr 8,00 uitgegeven, die werd aangebracht op een munt-brief
enveloppe met speciaal stempel, waarin ook de munt werd opgenomen.
(Pieter Stastok – 140204 – bronnen o.a. DK Post)

Bij onze (Belgische) buren:
Wilt u wel eens zien hoe ‘ze’ het doen, bij onze Belgische buren? Gelukkig hebben ook de Belgen
bloeiende postzegelverenigingen. Eén daarvan is de vereniging in Boortmeerbeek.
Het clubblad van deze vereniging kunt u inzien op:
http://www.despostiljon.net/clubbladpdf . Neemt u maar eens een
kijkje en u zult zien dat in Boortmeerbeek een mooie en bloeiende
vereniging bestaat.
En leuk voor ons, de gegevens van de activiteiten en evenementen
in België krijgen wij maandelijks toegezonden door mevrouw Ida
Van Rillaer, degene die ook verantwoordelijk is voor het clubblad
van ‘De Postiljon’. En daar doet zij ons natuurlijk weer een groot
plezier mee.
Boortmeerbeek is een plaats en gemeente in de Belgische provincie
Vlaams-Brabant. De gemeente telt 12.516 inwoners (per 1 januari 2019). Boortmeerbeek ligt in de
landstreek Dijleland en in de Brabantse Kempen, ten zuidoosten van Mechelen.
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Jubilea:
Ook dit jaar vieren wij onze jubilarissen tijdens de laatste leenbijeenkomst van het jaar.
25 jaar
- Dhr. P. Romme, Rijsbergen
- Mevr. J.v.d.Boor, Breda
- Dhr. J.R. Luinge, Raamsdonksveer
- Dhr. J. Langendoen, Oosterhout
30 jaar
- Dhr. B. Keller, Oosterhout
- Dhr. B. Breeschoten, Oosterhout
35 jaar
- Dhr.P.v.Prooijen, Geertruidenberg
- Dhr. A. Lutkie, Made
- Dhr. J. Meijster, Oosterhout
40 jaar
- Dhr. R. Roelofs, Oosterhout
- Dhr. J. Hofkens, Oosterhout
45 jaar:
- Dhr. W.v.d.Sanden, Oosterhout
- Dhr. Th. Adriaanse, Oosterhout
- Mevr. E.v.Duijne, Made

Grote kerstloterij op 18 december
Op woensdag 18 december is het weer zover: de kerstbijeenkomst met een hapje, een drankje en iets
extra's bij de koffie. En natuurlijk met de traditionele kerstverloting als
hoogtepunt, met prachtige prijzen in de kerstsfeer, maar ook
filatelistische artikelen. Totaal ruim 100 prijzen! Ook mensen die geen
prijs hebben tijdens de loterij, ontvangen een prijsje, dus ieder gaat
tevreden naar huis. En dat alles weer bijeengebracht door Joop
Hofkens. Een lot kost maar € 0,50. Verder worden er maar liefst 6
leden gehuldigd in verband met hun 25- resp. 40-jarig lidmaatschap.
We hopen velen van u te ontmoeten en ook introducés zijn van harte
welkom. Hoe meer bezoekers hoe meer kerstvreugde.
Laten we dit postzegeljaar weer goed afsluiten.
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Veilinglijsten – voor de ledenbijeenkomst van
20 november 2019
op pagina’s 19,20,21,22
u kunt ook schriftelijk bieden
via:
petercmhendrickx@home.nl

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

Activiteiten in de (zuidelijke)
regio, (grote) landelijke en
Belgische evenementen
Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en clubmiddag elke 1e woensdag
van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl –
pzvaltena@gmail.com – 0183 403952
Bergen op Zoom : de F.V. Delta Oost heeft haar maandelijkse ruil- en contactavond steeds op de eerste donderdagavond van
de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom ( achter de oude V. en
D. ) voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl
Bergen op Zoom: Postzegelvereniging Onderling Contact organiseert postzegelruilavonden op de 2e maandag van de maand.
Op deze ruilavonden is veel postzegelmateriaal aanwezig via de insteekboeken, koopjestafel en veiling. 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
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Breda: PV Breda organiseert ruilbeurs 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: 3 novem-ber, 1 december2019. En in 2020: 5 januari 2020;
2 februari 2020; 1 maart 2020; 5 april 2020; 3 mei 2020; 7 juni 2020; 6 september 2020; 4 oktober 2020; 1 november 2020; 6
december 2020. Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!! Vrij parkeren!!
Breda: PV Breda organiseert: 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: 19 oktober, 16 november, 21 december 2019 – en in 2020: 18 januari
2020; 15 februari 2020; 21 maart 2020; 18 april 2020; 16 mei 2020; 20 juni 2020; 19 september 2020; 17 oktober 2020; 21
november 2020; 19 december 2020 Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.
Informatie website: www.pvbreda.nl - info@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 november.
Voor meer informatie: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact email adres:
oc@home.nl
’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegel instuif & ruilbeurs; Plaats: ’s-Hertogenbosch;
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115,
5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur; Telefoonnummer: 0736567680;
Mailadres: info@hertogpost.nl;
Organisatie ’s
Hertogenbossche
Filatelistenvereniging; Data: 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: 28-11-2019 /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 03-11-2019 / 01-12-2019.
Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC Kaatsheuvel – op de zondag 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 november - Dinsdagavond
17december 2019.
5e zondag Hobby-Brocante - 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; 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
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
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Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling
ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand: woensdag 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. 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 – 13.0016.00 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 vpttilburg@ziggo.nl
Tilburg: Verzamelaars Vereniging De Filatelist Tilburg organiseert ruilbeurzen in Café Bierings, Goirkestraat 50, 5046 GL
Tilburg in 2019 op: 23 november. Niet in december). Info: Secretaris H. Ras 013 5340252
Valkenswaard: PV Valkenswaard organiseert op 6 oktober 2019 Ruilbeurs in Buurthuis D’n Turfberg, V.d.Clusenstraat 4a,
Valkenswaard – 10.00-12.30 u – Info: 040 2010360
Venlo: Internationale postzegelruilbeurs in Activiteiten Centr. ‘Zalzerhaof’, Zalzerkampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick
10.00-16.00 u - Zondag 10 november 2019; Ruilbeurs met wilde veiling; Zaterdag 14 december 2019 9e internationale beurs.
Zondag 12 januari 2020 Ruilbeurs met wilde veiling; zondag 9 februari 2020 Ruilbeurs; zondag 8 maart 2020 Ruilbeurs met
wilde veiling; zondag 19 april 2020 Ruilbeurs; zondag 10 mei 2020 Ruilbeurs met wilde veiling; zondag 14 juni 2020 Ruilbeurs;
zondag 13 september 2020 Ruilbeurs met wilde veiling; zondag 11 oktober 2020 Ruilbeurs; zondag 8 november 2020
ruiklbeurs met wilde veiling, zaterdag 12 december 2020 10e 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 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.
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:
Ans: 16 november 2019: 32ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Vereniging van verzamelaars van
Cockerill-Seraing in Feestzaal Henriette Brenu, rue Gilles Magnée te 4430 Ans. - Info: 0032 4/263 03 84 - Open van 9.00 tot
16.00u
Antwerpen (LO): 16 november 2019: Jaarlijkse postzegelbeurs georganiseerd door de Koninkl. Postzegelclub ’t Vlaemsch
Hoofd in Zaal “Sint-Anneke” Centrum, Hanegraefstraat 5 te 2050 Antwerpen (LO). - Info: 0032 3/774 58 95 – Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 15.00 u
Arendonk: Vrienden voor Verzamelaars organiseert 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 – 13 oktober 2019 – 10 november 2019
– 8 december 2019 – Info: Stefilaex België 0032 497 834070
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Beerse: Vrienden voor Verzamelaars organiseert 4 november 2019, 2 december 2019 Bijeenkomst – elke eerste
maandagavond van de maand 18.45-21.30 u – in Wijkhuis, Boudewijnstraat 50, Beerse – postzegels, munten, bierkaartjes,
bidprentjes enz. info: Stefilaex – Patrick 0032 497 834070
Boortmeerbeek: 1 december 2019: Kerstmarkt (org. derden) tijdens de clubbijeen-komst te Boortmeerbeek. Afspraak in de
cafetaria van de sporthal, Sportveldweg 6. - Tijdens de cluburen: 9.15 – 12.00 u - Erna kan de markt ook nog bezocht worden.
Charleroi: 11 november 2019 : Internationale ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd in C.E.C.S “La Garenne”, rue de
Lodelinsart 200A te Charleroi (A54 Uitrit 26 Châtelet-Gillly) – Toegang: 2 euro - Info: delhaye.jeremie@outlook.com - Open
van 8.00 tot 15.00 u
Eppegem: 10 november 23019 - ruilbeurs van diverse objecten 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
Ertvelde: 1 december 2019: Postzegeltentoonstelling met tentoonstelling frankeermachines, Uitgifte Mijnzegel, voorver-koop
filatelistische studie “Blaster” Loketstroken (In 2 zalen) n.a.v. 50 jaar Ertfila georganiseerd door Postzegel- en Hobbyclub
Ertfila in ’t Schooltje, Pastorijstraat 1 te 9940 Ertvelde - Info: 0032 9/344 08 57 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u
Wie interesse heeft kan om 13.30u aansluiten bij een begeleide wandeling doorheen “Ertvelde Centrum van vroeger en nu”.
Grobbendonk: Ruilclub Grobbendonk organiseert elke 4e zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) ruilbeurs in Hof
van Esterlee, Eikenlei 97, Grobbendonk. Grote parking en gratis inkom. Reservatie en tafels: 0032 496 382866 – postzegels,
munten, postkaarten.
Heist o/d Berg: 24 november 2019 - 22 december 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
Kalmthout: 15 december 2019: Postzegel- en muntenruilbeurs, georganiseerd door postzegelkring De Noorderkempen in de
Basisschool Den Heuvel, Schooldreef 41 (ingang Kapellaan) te 2920 Kalmthout. - Info: 0032 474/60 68 10 – Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 12.00 u
Kortenberg: 9 en 10 november 2019: 46ste hobbytentoonstelling (Diverse objecten), met doorlopend ook demonstratie
kantklossen, Organisatie: Hobby- en filaclub & kantschool Kortenberg in G.C. Colomba, Wijngaardstraat 1 te 3070 Kortenberg.
Info: 0032 2/757 16 31 Toegang: gratis - - Open zat. Van 14.00 tot 18.00 u - Zond. Van 10.00 tot 18.00 u
Op 10 november ook: 27ste viering Sint-Hubertus aan en in de O.L.Vrouwkerk te Kortenberg met om 10.45 u honden- en
paardenwijding + misviering en uitdeling gewijde broodjes. De viering wordt opgeluisterd door “de jachthoorngezellen van
Meerdaelwoud”. Org.: Hobby- & filaclub + Natuur, water & bosbeheer Kortenberg.
Kortrijk: 3 november 2019 : Nationale ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Curiosa vzw in het Sint-Jozefinstituut,
Veldstraat 168 te 8500 Kortrijk. - Toegang: gratis - Info: 0032 56/75 79 48 - Open van 8.30 tot 16.00 u
Leopoldsburg: 16 november 2019 – 21 december 2019 - Ruilbeurs «De Zwaantjes» - (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
Lier: 15 december 2019: 28ste nationale ruildag met filatelistische tentoonstelling thema
75 jaar overlijden Louis Van Boeckel, georganiseerd door Arpo-Jarpo Lier i.s.m. KLBP
Antwerpen én met om 14.00 u grote eindejaarsverkoop voor hun leden, leden van de SFP
de Koerier en de KLBP in zaal D’ Open poort, Berlaarsesteenweg 17, 2500 Lier. - Info:
0032 468/28 92 39 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u
Luxemburg: Multilaterale 2019 – 8-10 november 2019 – Hallen Luxexpo The Box
Maaseik: 23 november 2019 – 28 december 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
Machelen: 11 november 2019: Filatelistische ruildag met gespecialiseerde handelaars in thematische filatelie, postgeschiedenis, prentbriefkaarten ea georganiseerd door de Vilvoordse postzegelclub en de Koninkl. Hobbyclub Machelen in Site
Bosveld, Heirbaan 9, 1830 Machelen. - Info: 0032 2/305 47 21 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u
Manage: 17 november 2019: 24ste grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Club Philat. Fagephil in de
gemeentelijke scholen, rue Delval (ingang langs sportcomplex Le Scailmont, te Manage - Info: 0032 646/28 25 07 – Toegang:
gratis - Open van 9.30 tot 16.00 u
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Mechelen: 6 december 2019: B-Welcome day bpost in de Zegeldrukkerij te Mechelen, Egide Walsschaertsstraat 1b. - Ontdek
de postzegels van 2020! - Open van 13 tot 17.00 u.
Mechelen: 7 december 2019: 14de postzegelbeurs met verkoop MyStamp, georganiseerd door Opsinjoor en SPAB in zaal “De
Brug”, Nekkerspoelstraat 366 te 2800 Mechelen (Naast de kerk) – Ruime parking in de buurt. - Info: 0032 15/20 62 79 –
Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u.
Menen: 7 december 2019: 3de internationale verzamelbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door de Menense verzamelclu
in Park ter Walle, JM Sabbestraat 163A te 8930 Menen. - Info: 0032 477/393232 – Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 16.00
u.
Montigny-le-Tilleul: 23 november 2019: 13de Ruilbeurs “diverse” georganiseerd door Groupement philat. Montigny-leTilleul in het Cultureel Centrum, rue Wilmet 5 te 6110 Montigny-le-Tilleul - Info: 0032 471/85 48 18 – Toegang: gratis - Open
van 8.30 tot 16.00 u
Oudenburg: 1 november 2019: 22ste Ruilbeurs (diverse objecten) georganiseerd door KVBP Oudenburg in Ipso Facto,
Marktstraat 25 te 8460 Oudenburg - Info: 0032 50/81 33 60 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u
Perk: 24 november 2019 – 22 december 2019: Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Hobbyclub Teniers in Café
Teniers – 1820 Perk (Centrum) - Info: 0032 479/52 86 45 – Toegang: gratis - Open van 10.00 tot 12.00 u
Putte: 3 november 2019 – 1 december 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
Roeselare: 11 november 2019: 22ste grote verzamelbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door KVBP Roeselare in zaal “De
nieuwe Deure” (Chiro Nele), Izegemseaardeweg 32 te 8800 Roeselare. - Info: 0032 474/84 48 76 - Toegang: gratis - Open van
9.00 tot 16.00 u
Tienen: 3 november 2019: 37ste Internationale postzegelbeurs met uitgifte Marijke Meersman, kantoor TBC post en
tentoonstelling fotoclub Xpose georganiseerd door TIPOC in de Evenementenhal Houtemveld, Sporthalstraat 12 te 3300
Tienen - Info: 0032 486/83 30 64 – Toegang: gratis - Ruime parking - Open van 9.00 tot 16.00 u
Tourinnes-Saint Lambert: 10 november 2019: 25ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Cercle
Collect. Perbais in zaal “Le Fenil”, rue de la Cure 15 te 1457 Tourinnes-Saint-Lambert. Open van 9.00 tot 16.00 u Info:
0032 10/65 91 34 – Toegang: 1 euro P.S. Op 11 november in zelfde locatie Stripbeurs van 9.00 tot 17.00 u
Zaventem: 28 november 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 - Hoe rode
frankeermeters opzoeken en benoemen?
Zele: 17 november 2019: 32ste nationale postzegelbeurs, georganiseerd door de Zeelse postzegelkring - KVBP Zele - in de
gemeentelijke basisschool, Bookmolenstraat 2 te 9240 ZeleToegang & parking: gratis - Info: 0032 52/44 63 96 - Open van
9.00 tot 16.00 u

Veiling 458– 20 november 2019
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Land
Berlijn
Berlijn
Berlijn
Berlijn
Berlijn
Nederland
Nederland
Nederland

Omschrijving
72-73
80-81
82-86
nr 87
101-105
FDC E 3 aangetekend
brief uit Java met Emmazegels
6 blokken eurozegels

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

Cat.
prijs
130,00
70,00
90,00
30,00
50,00
425,00
36,00

Limiet
20,00
10,00
13,50
4,60
7,40
50,00
7,00
8,00
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Nederland
Nederland
Wereld
Nederland
Duitsland
Belgie
Oostenrijk
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Spanje
wereld
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Nederland Overzee
Nederland
Diversen
Suriname/Antillen
D.D.R.
Nederland
Motief
Duitse Rijk
Duitse gebieden
Nederland
Duitse gebieden
Nederland
Nederland
Belgie
Nederland
Roemenie/Polen
Denemarken
Helgoland
Lubeck
Wurttemberg
Wurttemberg
Wurttemberg
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse bezetting
Sovjet Zone/DDR
D.D.R.
D.D.R.
Duitse Rijk
Berlijn
Saarland
Amer.Zone
Nederland

5 blokken eurozegels
6 blokken eurozegels
stockboek
Vel 3108-3112
pakketkaart
21 series+2 blokken
Davo album +supplementen
5 blokken
2 blokken
4 blokken
6 blokken
blok voetbal 2011
WINTERWONDERDOOS
Blok Beethoven
5 series
stockboek
nr 1512-1519
stockboek
FDC's nr 29+33
Leeg stockboek 50 blz
stockboek 115 series
stockboek 1953-1990
stockboek 1975-1992
stockboek blokken-zegels
diversen
stockboekje
stockboek 1972-1992
stockboek
combinaties uit PZB
454-59,blok1930+mapje 1980
Orval serie
brief Uiver naar Australie
2 stockkaarten
stockboek
nr 4,8F en 11
nr 3 (1859)
Dienst 123-129
Dienst 134-143
Dienst 144-49+159-170
nr 22
Luchtpost 378-384
Nothilfe 351-354
5 insteekkaarten
Bohmen/Mahren+Estland
diversen op kaartjes
MAO 286-288
435-442
blok 5
nr 42-60
357-361+368-378
69-72+103-105
Dienst 20-24+27-40

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

40,00
26,00
17,00
250,00

25,00
25,00
56,40
13,00
70,00

550,00
188,00
865,00

22,50

50,00
35,00
25,00
30,00
18,00
40,00
140,00
100,00

100,00
35,00
90,00
50,00
9,00
11,00
25,00

8,00
5,00
5,00
8,00
5,00
25,00
5,00
22,00
10,00
28,00
26,00
9,60
5,00
5,00
6,00
20,00
2,60
5,00
7,00
1,00
10,00
8,00
10,00
3,00
10,00
20,00
7,00
30,00
5,00
4,00
3,00
1,00
2,00
1,00
5,00
4,00
4,00
4,00
2,40
6,00
20,00
15,00
4,00
1,60
1,40
15,00
4,00
15,00
5,00
1,60
1,20
2,80
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Europa
Franse Zone
Wereld
Wereld
Nederland
Nederland
Duitsland
Motief
Spanje
Nederland
Nederland
Nederland
Diversen
Nederland
Rusland
Engeland etc.
Nederland
Nederland
Diversen
Spanje
Nederland
Nederland
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Duitse Rijk
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Frankrijk
Frankrijk
Spanje
Spanje
Nederland
Nederland
Belgie
Duitsland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland Overzee
Belgie/Lux/Frank.
Scandinavie

diversen op 6 kaartjes
3 insteekkaartjes
diversen in map
stockboek
stockboek
6 blokken
diversen op kaart
stockboek dieren/bloemen
jaargang 1963
jaargangen 1979-1980
jaargangen 1981-1982
kaart pers.zegels 50stuks
Leeg Leuchturm stockboek
kaart pers.zegels 50stuks
map + stockboekje
stockboek
3 velletjes
brief KLM A-dam naar N.York
Fluorlamp
jaargang 1962
jaargangen 1970-1972
jaargangen 1973-1974
nr 83 I - 93 I
224-232
385-397
Dienst 144-154
2 FDC's met PZB 1 en 2
FDC E 43
stockboek met 40 PZB
stockboek 85 kindervellen
doos met 300 poststukken
doos met 400 fragmenten
PZB 4288c (2007)
PZB 3925C (2002)
stockboek
518-537
niet uitgegeven blok
kleinbogen 1912
2424+2441
Boek + zegels Fokke en Sukke
Amplilex 9x 1137-1140
V 886-888 Amphilex
6 kinderblokken
veldelen diversen
doos diversen
stockboek
stockboek
stockboek

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

g
g
p
p
g
p
p
g
g
g
g
onb
bes
p
p
g
g
p
p
p/g
g
p
p
p
p
p
p
p
p
p/g
p/g
g
g

30,00

30,00
32,00
34,00

35,00

45,00
75,00
42,00
42,00
25,00
24,00
60,00
20,00
23,00
120,00
250,00

13,00
12,00
40,00
12,00
13,00
18,50
22,00
75,00
18,00

5,00
8,00
3,00
5,00
4,00
6,00
2,60
3,60
4,00
2,00
2,00
2,60
5,00
2,60
2,60
4,00
6,00
5,00
4,00
6,00
3,00
2,00
4,40
2,60
2,60
6,00
4,00
2,40
10,00
10,00
8,00
4,00
2,40
2,00
3,00
4,00
5,00
1,40
5,00
8,00
6,40
15,00
2,60
5,00
4,00
7,60
5,00
5,00
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Spanje/Port. Etc
Oostenrijk
Oostbloklanden
Motief
Wereld
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Duitse Rijk
Suriname
Ned.Antillen
Saar/Saargebied
Memelgebied
Gen.Gouvernement
Bohmen/Mahren
Bohmen/Mahren
Nederland
Nederl./Duitsland
Nieuw Guine
Nederland
Suriname
Faroer eilanden
D.D.R.
D.D.R.
Amer.Bezetting
Nederland
Ver.Europa
Wereld w.o. USA
Nederland
Europa
Australie
Europa
Belgie

stockboek
stockboek
album diversen
doosje diversen
doosje diversen
nr 100 op briefstukje
nr 1 in paartje 's Gravenhage
nr 2 in paartje
nr 49 kroningszegel
nr 1 Plaat V-51 Breda
nr 4-6
nr 4-6
nr 1-3
nr 2 Plaat X-74
nr 2 Plaat X-97
nr 238-239 (bijna PF)
nr 238-239 (bijna PF)
nr 233-234
40 blokken in zakje
24 blokken in zakje
collectie op bladen
collectie op bladen
collectie op bladen
collectie op bladen
collectie op bladen
1e dagkaarten 1-276 2 albums
doos max.kaarten/brieven
nr 10-21
nr 16B miniem stempeltje
blok 308
stockboekje
1074-1079 in paren
blok 6 Goethe
103-105 (2x) + blok 1
mapje 8 FDC's waarbij E28
2 stockboeken
2 stockboeken
stockboek 1945-1983
stockboek div.landen
stockboek + map. Capt.Cook
stockboek div.landen
dik stockboek

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

45,00
200,00
200,00
150,00
80,00
150,00
150,00
250,00
45,00
45,00
50,00
50,00
60,00

200,00
36,00
225,00
70,00
72,00

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

60,00
95,00
80,00
320,00
60,00
220,00
375,00
108,00

TOTAAL

5,00
7,40
7,40
2,00
7,60
5,00
20,00
20,00
15,00
7,00
15,00
15,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
5,00
15,00
3,00
18,00
5,00
6,00
10,00
3,00
6,00
12,50
10,00
15,00
7,60
30,00
40,00
10,00
10,00
5,00
15,00
10,00
8,00
5,00
10,00
1.778,30
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