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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  januari 2020 - 14e jaargang – nummer: 169 
 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 18 december 2019 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van 

welkom  voor de 82 aanwezige leden met een aantal introducees en partners. De deelnemers werden 

ontvangen met koffie en een appelflap en in de loop van de avond verschillende hapjes. De grote zaal 

van ‘Het Haasje’ was gezellig vol.   

De voorzitter sprak een woord van dank aan de beheerders van ‘Het Haasje’ voor de prachtige 

Kerstversiering van de zaal.  Verder verwelkomde hij ons nieuwe lid, de heer P. van den Bemt. Ook 

werd een ogenblik van stilte in acht genomen om de in het 

afgelopen jaar overleden leden te gedenken. 

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.  

De voorzitter dankte alle vrijwilligers en medewerkers, zoals 

de beheerders van de ‘dubbeltjestafel, de beheerder van de 

Nieuwtjesdienst, de bestuursleden en al diegenen die zich het 

afgelopen jaar hebben ingezet voor onze vereniging, en met 

name dank aan Joop Hofkens die opnieuw een groot aantal 

fantastische prijzen voor de verloting van vanavond bij elkaar 

had weten te brengen.  

Hierna werden de jubilarissen van dit jaar in het zonnetje gezet. 

Degenen die  25 en 40 jaar lid zijn werden bovendien verrast 

met een presentje. De jubilarissen van dit jaar:  

25 jaar lid: de heren J.R. Luinge en J. Langendoen 

30 jaar lid: de heren B. Keller en B. Breeschoten 

35 jaar lid: de heer J. Meijster 

40 jaar lid: de heren R. Roelofs en J. Hofkens 

45 jaar lid: Mevrouw E. van Duijne en de heren W. v.d. Sanden, Th. Adriaanse  

Hierna reikte J.D. de Koning de prijzen uit aan de deelnemers van de maandelijkse quiz: 

1. De heer J.R. Luinge 

2. De heer K.J. van Gorkom 

3. De heer P.J. Govers 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. De hierna volgende veiling met de afrekening werd, 

zoals gewoonlijk, vlot afgewerkt. De toto werd gewonnen door  de heer A.E.J. Zopfi.  

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
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Volgende bijeenkomst: Woensdag 15 januari 2020 – Recreatiecentrum Het Haasje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op de foto: Voorzitter Peter Hendrickx (midden) tussen de vier 25- en 40 jaar jubilarissen. 

 

 
Op de foto: Jan-Dirk de Koning (links) met de drie prijswinnaars van de quiz. 

Verdere bijeenkomsten in 20120:  
 

Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal 

open 19.00 u).  
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 

 

 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 7 december 2019 hadden we ruim 

90 bezoekers. Gezellig druk. Vooral de extra ruimte die is verkregen door de extra zaal 

voor de ‘dubbeltjestafel’en de ‘poststukkentafel’, maakten dat er goed gehandeld kon 

worden.   

Maakt u van de gelegenheid gebruik en kom ook eens kijken, kopen en ruilen. Gezellig 

en nuttig voor uw verzameling. (Zaal open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – 

toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2Fimage%2Fcatalog%2Fadv%2Flogo-haasje1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2F&docid=dnDevkkQQWehuM&tbnid=_DgLjJqt_6WTvM%3A&vet=10ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA..i&w=293&h=250&safe=off&bih=967&biw=1920&q=recreatiepark%20het%20haasje%20oosterhout&ved=0ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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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 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. 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:  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. 

Bovendien kunt u tijdens de bijeenkomsten terecht bij onze ‘dubbeltjestafel’ met heel veel keuze… 

 

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

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

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

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

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

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

 

 
 
 
 

O 

mailto:Ceespijpers3@gmail.com
mailto:j.hofkens@hetnet.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fbunthoef-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2F&docid=tqjSXAaS71WMMM&tbnid=w44Ivx5w9pUi1M%3A&vet=10ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ..i&w=1588&h=662&safe=off&bih=967&biw=1920&q=de%20bunthoef%20oosterhout&ved=0ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


4 

 

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. 

 

 

 

 

Wij wensen u een voorspoedig, 

gelukkig en bovenal gezond 

Nieuwjaar…….en natuurlijk veel 

postzegelplezier. 

 

 

 

 

 

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) - En kijkt u eens op onze website.  
 

 
 

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  

mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/94/41458ISSUE94_2CT1_RGBWeb.pdf
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/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fimages%2Fhomeknop%2Fhome-nieuws-knop.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F56-publicaties%2Fde-brug%2F22-de-brug-jg-35-nr-251-oktober-2015%3FItemid%3D109&docid=dCltZmB_U_IrwM&tbnid=a21rTJuWM3apwM%3A&vet=12ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM..i&w=225&h=225&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=rondzendverkeer&ved=2ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D187589901448370&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fartikelenenverhalen&docid=F5UR45Z5XX3McM&tbnid=pg9ggkXvvA4-bM%3A&vet=10ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA..i&w=449&h=364&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=verhalen%20artikelen&ved=0ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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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 

 

In de buurt in België: 

Kijkt u eens binnen bij PV Boortmeerbeek: : http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html 
 

 

Te koop aangeboden: 
 

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

overtollige zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. 

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

houdt u tegen…….. 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

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

Oosterhouter Post inzien en lezen. En vertelt u ons s.v.p. eens wat u ervan vindt. De 

OP digitaal lezen – en de Nieuwsbrief.  
Er is ook veel informatie over bestuur, agenda en natuurlijk ook over onze 

geschiedenis. 

 

Georges Guynemer 
 
Georges Guynemer (1894 –1917) was een Frans militair piloot en een van de bekendste luchthelden uit 

de Eerste Wereldoorlog.  

Hij kwam uit een vooraanstaande familie: zijn vader was beroepsofficier, zijn moeder was van adel en 

verwant aan het Franse koningshuis. Hij had als kind een zwakke gezondheid.  

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldde de 19-jarige Guynemer zich voor het leger, maar 

werd afgekeurd om gezondheidsredenen. Hij wendde de invloed van zijn vader aan om toch te worden 

aanvaard, maar tevergeefs.  

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.depostiljon.net/html/klubblad2.html
http://www.oosterhouterpost.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/1894
https://nl.wikipedia.org/wiki/1917
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piloot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.jebentindebuurt.nl%2Fmedia%2Fbanner04_indebuurt.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.jebentindebuurt.nl%2F&docid=UXFjB0BmtR3GDM&tbnid=Dbv3Oh2x_04ZfM%3A&vet=10ahUKEwj3xPe1gtbmAhXE26QKHYyqA9wQMwhMKAQwBA..i&w=940&h=309&safe=off&bih=967&biw=1920&q=in%20de%20buurt&ved=0ahUKEwj3xPe1gtbmAhXE26QKHYyqA9wQMwhMKAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vimexx.nl%2Fredactor%2Fimages%2F56c31b0303001.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vimexx.nl%2Fnews%2Fwebsite-af-en-online-houd-je-online-visitekaartje-actueel&docid=Jv8LkUgxnzn7ZM&tbnid=G2aGRqO3oked0M%3A&vet=12ahUKEwj_ysPmgtbmAhUDDuwKHUbuCBY4ZBAzKD0wPXoECAEQPw..i&w=446&h=254&safe=off&bih=967&biw=1920&q=website&ved=2ahUKEwj_ysPmgtbmAhUDDuwKHUbuCBY4ZBAzKD0wPXoECAEQPw&iact=mrc&uact=8
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Toen hij kort nadien militaire vliegtuigen zag landen, 

informeerde hij bij een van de piloten hoe men militair 

piloot kon worden. In november 1914 nam hij dienst als 

leerling-mecanicien in de militaire luchtvaartschool in 

Pau. Dat gaf hem geen recht om te leren vliegen, maar 

na aandringen aanvaardde de 

commandant van de 

luchtvaartschool hem begin 

1915 als leerling-piloot. Eind 

april van dat jaar had hij zijn 

brevet van militair piloot. In juni ging hij in dienst bij het Escadrille des Cigognes 

(de ooievaars), waar hij tot zijn dood zou blijven. In juni 1915 werd hij bevorderd 

tot sergeant en kreeg hij het Croix de Guerre vanwege zijn koelbloedig gedrag 

bij verkenningsvluchten. Op 19 juli 1915 haalde hij voor het eerst een Duits 

vliegtuig neer waarvoor hij twee dagen later de médaille militaire ontving.  

Na zijn derde overwinning kreeg hij op 24 december van dat jaar - zijn 21ste 

verjaardag- het kruis van ridder van het Legioen van Eer van president Poincaré. 

Het jaar daarop werd hij onderluitenant.  

Hij werd internationaal een bekende held na een luchtgevecht met de Duitse held Ernst Udet. De 

machinegeweren van Udet blokkeerden en Guynemer merkte dat. Hij groette zijn tegenstander en vloog 

weg. Door zijn prestaties en zijn ridderlijk optreden kreeg hij de bijnaam 

"Guynemer de legendarische".  

In zijn korte carrière vloog Guynemer met 

verschillende types vliegtuigen: eerst een 

Morane-Saulnier, later Nieuport, SPAD VII, 

SPAD XII en uiteindelijk SPAD XIII. Hij gaf 

elk van zijn vliegtuigen de naam "Vieux 

Charles" en liet ze meestal geel schilderen.  

In juli 1917, twee maanden voor zijn dood, 

kreeg hij het bevel over het Escadrille des 

Cigognes.  
 

Zijn laatste vlucht maakte hij op 11 september 1917. In zijn SPAD 

XIII voerde hij een vlucht uit over het front in Vlaanderen, waar toen 

de derde slag bij Ieper woedde, samen met een andere Franse piloot, Jean Bozon-Verduraz. Boven 

Poelkapelle viel hij een Duits verkenningsvliegtuig aan. Bozon-Verduraz zag 

toen andere Duitse toestellen naderen en probeerde ze van Guynemer weg te 

lokken. Kort daarop verloor hij Guynemer uit het oog en keerde alleen terug. 

Guynemer keerde niet terug en werd als vermist opgegeven.  

Kort daarop lieten de Duitsers weten dat Guynemer was neergeschoten door 

de Duitse piloot Kurt Wissemann, die zelf 17 dagen nadien bij een 

luchtgevecht zou omkomen. Zijn vliegtuig en zijn lichaam zouden zijn 

gevonden nabij Poelkapelle en het lichaam van Guynemer zou zijn 

geïdentificeerd.  

Op 8 september 2017 werd door de Franse Posterijen een postzegel uitgegeven 

ter herdenking van de overlijdensdatum van Guynemer met een afbeelding van 

Guynemer met zijn fameuze dubbeldekker. Ook in 1940 werd reeds een 

postzegel, gewijd aan de beroemde piloot uitgegeven. 

(Frans Haverschmidt – 171215). 

 

 
Slag op het ijs: 
 
De Slag op het IJs (Russisch: Ледовое побоище, Ledóvoje pobóisje; Duits: Schlacht auf dem Eise), 

ook bekend als de slag op het Peipusmeer – het op vijf na grootste meer van Europa, was een veldslag 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pau_(Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Croix_de_guerre_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_militaire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legioen_van_Eer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Poincar%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Udet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijnaam
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Morane-Saulnier&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuport_28
https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_Slag_om_Ieper
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Bozon-Verduraz&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurt_Wissemann&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duits
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fitm%2FFRANCE-STAMP-TIMBRE-N-461-AVIATEUR-GEORGES-GUYNEMER-50-F-BLEU-NEUF-x-TB-%2F372227210889&psig=AOvVaw2HNSsdUwxDHKZn703rKzU0&ust=1575025069596000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC3-PzfjOYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wikitimbres.fr%2Ftimbres%2F1004%2Fcinquantenaire-de-la-croix-de-guerre-1915-1965&psig=AOvVaw1sUYL9tdhmRvvBwKPJSmO0&ust=1575039266457000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCEge-UjeYCFQAAAAAdAAAAABAK
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op 5 april 1242 tussen de Republiek Novgorod en ridders van de Lijflandse Orde. De Russen, onder 

leiding van Alexander Nevski, kozen het bevroren Peipusmeer als locatie van de slag en brachten de 

Duitsers (Vereinigung aus Deutschem Orden und Schwertbrüderorden) een zware nederlaag toe. 

Hiermee werd effectief de Duitse invasie teruggeslagen.  

Aan het begin van de 13e  eeuw werden de Russische vorstendommen van drie zijden bedreigd. In het 

zuiden bezwijkt het Kievse Rusland aan verschillende aanvallen van de Mongolen onder  Genghis Khan 

en Batu Khan tussen 1223 en 1240. De laatste voerde een eerste oorlog tegen het noordelijke Rusland 

tussen 1237 en 1239. Tegelijkertijd werden hun territoria – waaronder de Republiek Novgorod en het 

Groothertogdom Vladimir, die in staat waren om een zekere onafhankelijkheid te behouden door 

belastingen te betalen aan de  Mongolen – geconfronteerd met aanvallen door de Denen en Zweden uit 

het noorden en door de troepen van de bisschop Hermann van Dorpat, evenals de ridders van de Duitse 

Orde en de orde van de Zwaardbroeders uit het westen. Vooral de rijke commerciële metropool Veliky 

Novgorod (Groot Novgorod), gelegen aan de Volchow ten noorden van het meer Ilmen, zag de handel 

ernstig verstoord. 

De Boyaren van Novgorod kozen  Alexander Yaroslavich, de zoon van de groothertog van Vladimir, 

als hun vorst in 1236. In 1240 

versloeg hij een Zweedse 

invasiemacht die uit Finland 

binnenviel onder Birger Jarl in de 

slag bij de Neva in de buurt van 

wat nu St. Petersburg is, en 

verdiende hem de bijnaam 

"Nevsky". 
In datzelfde jaar werd de dreiging 

van de Duitse kruisvaarders en de 

ridders van de Duitse orde acuut, 

waarin in 1237 de orde van de 

Zwaardbroeders, die voorname-

lijk in Livonia (aan de kust van de 

Baltische Zee) opereerden, was 

opgenomen. 

Om te voorkomen dat het 

ridderlijke leger Pskov (in West-Rusland op de grens met Estland) in het noorden omsingelde, verhuisde 

de Russische hoofdmacht nu naar de afgeslagen, maar nog steeds gesloten opererende voorhoede en 

verzamelde zich aan de oostelijke oever van het bevroren meer. Hier, op 5 april 1242, hielden ze stand 

tegen hun vervolgers.  Zoals bijna alle middeleeuwse bronnen, zijn de eigentijdse verslagen van de slag 

op het Peipusmeer zeer onnauwkeurig in hun cijfers. Eerdere Russische schattingen zetten de Novgorods 

op ongeveer 15.000 strijders en ongeveer 10.000 aan de kant van de ridders van de orde. Hedendaagse 

bronnen spreken van drie- tot vierduizend soldaten aan de zijde van de Nowgorods en vijf- tot 

zeshonderd ridders (te paard) aan de zijde van de Duitse Orde. De slag bracht  een overwinning voor de 

Russen. Volgens overlevering zouden zeker vijfhonderd soldaten gedood zijn en vijftig Duits adellijken 

gevangengenomen. 

De Russische Post gaf op 26 april 2017 een blokje uit ter herdenking van de Slag op het Peipusmeer. 

(Frans Haverschmidt – 181106) 

 

 
LVZ Post: 
 

LVZ post, is een particulier postbedrijf, onderdeel  van de Leipziger Volkszeitung, een regionale 

particuliere postdienst aanbieder met nationale verzending. LVZ is vooral 

actief in en rond Leipzig. Heeft eigen brievenbussen en geeft ook eigen 

postzegel uit. Zoals op 25 augustus 2017,  ter herinnering aan de verhuizing 

– over 12 kilometer -  van de Emmauskirche.  Verhuisd in zijn geheel van Heuersdorf naar Borna in 

2007 – door – en dat mag niet onvermeld blijven – door het Nederlandse bedrijf Mammoet.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/5_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1242
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_Novgorod
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijflandse_Orde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Nevski_(grootvorst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peipusmeer
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Orden
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwertbr%C3%BCderorden
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FRUSSIA-RUSSLAND-1992-Block-2-S-S-6059-Schlacht-Peipussee-Battle-of-the-Ice-MNH-%2F272303149322&psig=AOvVaw0mZ5Gi3g-FCH4ANwhzJeH3&ust=1575040111486000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD4zeaXjeYCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.logistik-leipzig-halle.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Flvz_post_logo2-1280x640.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.logistik-leipzig-halle.net%2Flvz-logistik-gmbh-lvz-post%2F&docid=0UWL0D94EUt1pM&tbnid=uCiOdlegy5yrYM%3A&vet=10ahUKEwiM0NKRg9bmAhUMzqQKHR4RBtgQMwg5KAAwAA..i&w=1280&h=640&safe=off&bih=967&biw=1920&q=LVZ%20Post&ved=0ahUKEwiM0NKRg9bmAhUMzqQKHR4RBtgQMwg5KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Heuersdorf was – inderdaad, was, het dorp bestaat niet meer - een dorp in de laaglanden van Leipzig. 

Het gebied van het dorp maakt sinds 2004 deel uit van de stad Regis-Breitingen.  

Na een lang, maar uiteindelijk vergeefs verzet van de inwoners, werden Heuersdorf en ook 

Großhermsdorf, dat sinds 1935 deel van het gebied was, verplaatst en totaal afgegraven om plaats te 

maken voor de bruinkool openmijnbouw van de  ‘Vereinigte  Schleenhain’. De laatste bewoners 

vertrokken Heuersdorf in de zomer van 2009.  

Borna is een stad in de Duitse deelstaat Saksen. Het is 

Kreisstadt van Landkreis Leipzig. De plaats telt bijna 

20.000 inwoners. Borna ligt in het zuidelijke deel van 

de Leipziger Tieflandsbucht, in het natuurgebied 

Bergbaurevier Südraum Leipzig. Door de stad stroomt 

het riviertje Wyhra. 

In 2007 nam 

de Heuersdorf 

Emmauskirche 

de twaalf 

kilometer 

lange route 

naar Borna via rivieren, spoorwegovergangen en provinciale 

wegen. De technische prestatie bereikte de krantenkoppen over 

de hele wereld op dat moment. 

Het was grenzend aan een wonder, en de foto's ging over de hele wereld. Toen de kerk Heuersdorf 

Emmaus van de oorspronkelijke locatie naar het Maarten Luther-plein in Borna werd vervoerd, moesten 

660 ton aan gewicht, dus 660.000 kilo,  over twaalf kilometer 

worden verplaatst, waarbij de toenmalige 750-jarige kerk ook 

nog twee rivieren en twee spoorwegovergangen moest passeren.   

In de loop van de vorige eeuw 

verdwenen 18 kerken in de regio.  

Alleen de kerk van Emmaus bestaat nog 

steeds, zij het verhuisd. Het was geen 

bushokje dat werd verplaatst, 

verwijzend naar de ongelooflijke 

technische uitdagingen van de 

uitvoering. Oorspronkelijk was ook gedacht aan een verplaatsing door de kerk 

steen voor steen af te breken en weer op te bouwen. Ondertussen is de 

gerestaureerde kerk een deel van het “Leipziger Neuseenland".  

Maar uiteindelijk bleek Mammoet de klus te kunnen 

klaren door de kerk in één geheel te verhuizen. Credo van 

Mammoet:  ‘The biggest thing we move is time’  

(Willem-Alexander Arnhemer – 180507) 

 

 

Verzamelbeurs Veghel: 
 

Tot onze spijt voor alle verzamelaars in Meijerijstad organiseert Stichting Verzamelbeurs Veghel 15 

december 2019 nog één maal een maandelijkse verzamelaarsbeurs van 9.30 uur tot 12.30 uur met een 

expositie winkelwagenmuntjes. 

Daarna wordt na ruim 35 jaar de maandelijkse verzamelbeurs opgeheven vanwege de vergrijzing van 

verzamelaars, spam-e-mails met valse publicatie, en conflicten met post punt nl. Dankzij post punt nl 

zijn we bijna 1500 euro armer geworden doordat er ruim 10 pakketten zijn verduisterd en de inhoud 

daarvan op Marktplaats is terug te vinden.  

Dit gebeurde ons in het afgelopen jaar vele keren waardoor veel financiële uitgaves zijn ontstaan, en 

maar weinig inkomsten binnen komen. We kunnen de entree wel verhogen maar dan loop je het risico 

dat er nog minder bezoekers komen.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.chemelot.nl%2FIManager%2FMedia%2F80075%2F1751385%2FNL%2Freg%2Fmammoet-logo.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.chemelot.nl%2Fchemelot%2Fbedrijven%2Fmammoet&docid=NZuBYwVFGD2ogM&tbnid=0h3hbdw_x1wpEM%3A&vet=10ahUKEwid9Z_Sg9bmAhWNzqQKHVEoBvUQMwhXKAkwCQ..i&w=770&h=171&safe=off&bih=967&biw=1920&q=Mammoet%20Nederland&ved=0ahUKEwid9Z_Sg9bmAhWNzqQKHVEoBvUQMwhXKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
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Wij zijn tenslotte allemaal vrijwilligers en als we steeds ergens mee worden geconfronteerd is er de lol 

ook vanaf. 

Stichting Verzamelbeurs Veghel wordt niet helemaal opgedoekt want we organiseren nog 2x in het jaar 

speciale landelijke winkelwagenmuntjesbeurzen. Daarvan zijn er 

vanaf 2020 maar 3 organisaties in Nederland (incl. Stichting 

Verzamelbeurs Veghel) Andere 2 organisaties zitten in Nieuwegein en 

Ommen. In Veghel worden de winkelwagenmuntjesbeurzen 

georganiseerd op 5 april 2020 en 20 december 2020. Die worden 

georganiseerd ook in Wijkgebouw "De Golfstroom" gelegen aan de 

Witte de Withstraat 24 (Ingang v. Heemskerkstraat) te Veghel-Zuid. 

Om tien uur tot twee uur zijn de deuren geopend voor het publiek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marcel Bosch 

Stichting Verzamelbeurs Veghel    -   0413-367786, 06-13613705 

 

 
Levensmiddelen/ gerechten: 
 
Als u regelmatig onze Nieuwsbrief leest, zult u meerdere keren een – wellicht voor u nieuwe – gerechten 

ontmoeten. Dat heeft niet veel met het verzamelen van postzegels van doen, maar bij intensief 

verzamelen, wil een heerlijk maal wel smaken. En wellicht ontdekt u iets wat u inderdaad nog niet 

kende, maar wat een verrijking kan zijn voor uw keuken. 

Verschillende landen geven regelmatig zegels uit waarop – soms nationale, soms regionale 

heerlijkheden zijn afgebeeld. Levensmiddelen behoren tot de eerste levensbehoeften van de mens. Zeker 

een uitstekend onderwerp voor een thematische verzameling. 

 

In een postzegeluitgifte van 16 december 2011 gaf de Boliviaanse 

een viertal zegels uit met regionale Boliviaanse gerechten:  

Saice is een traditioneel Boliviaans gerecht, afkomstig uit de 

(deel)staat Tarija. Het is gemaakt uit een combinatie van rundvlees, 

aardappelen, erwten en komijn. Het vlees wordt gebakken, 

vervolgens gekookt met aardappelen, erwten, komijn, en een pittige 

saus bestaande uit uien, tomaten en rode chili pepers.  De 

combinatie wort gestoofd totdat alles volledig is gekookt. Saice 

wordt meestal geserveerd in een kom, met pasta of gestoomde rijst, 

idealiter met gekookte chuño aardappelen aan de zijkant. 

 

De Spaanse Post gaf in 1988 een zegel uit met als 

onderwerp de gastronomie en met name de paella uit 

Valencia.  

Het recept van de echte originele ‘paella valenciana’ is geen 

mix van vis en vlees, maar alleen groenten, kip, konijn en 

eventueel varkensribbetjes en slakken. Er zijn meerdere 

varianten (paella mixta, paella de marisco, etc etc), maar hij is 

echt altijd ongelooflijk lekker! 

Lekker met een groene salade, maar ook heerlijk alleen. Als u 

van pikant houdt doet u er dan een beetje Spaanse peper over. 

Ook kunt u het met partjes citroen serveren. Wilt u er ook slakken doorheen, mogen deze toegevoegd 

worden samen met de paprika en de snijbonen. 

 

Deutsche Post gaf in 2018 een zegel uit, gewijd aan Duitse broodcultuur.  

Als u de Duitse keuken kent, zult u zich er ook van bewust zijn dat veel verschillende broodsoorten tot 

de dagelijkse kost behoren.  
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Duits brood is wereldwijd bekend, in veel landen wordt brood aangeboden, gebakken volgens  Duitse 

recepten. UNESCO heeft zelfs de Duitse broodcultuur erkend als 

werelderfgoed. 

Voor een goed brood heeft men niet meer nodig dan meel, water, zout 

en misschien wat gist. Zuurdesem bestaat ook alleen uit meel en water, 

dat samen werd gefermenteerd. Afhankelijk van het soort brood 

worden er natuurlijk ook andere ingrediënten zoals zonnebloempitten, 

noten of specerijen toegevoegd. Het deeg moet zeer zacht zijn, wat 

handmatig werk vereist. Het heeft dan zo lang mogelijk een 

rijpingstijd nodig en een voldoende baktijd in de oven, zodat er een 

netjes dikke korst ontstaat. 80 procent van het brood aroma komt uit 

de korst, die het brood ook lange tijd vers houdt. 

 

In Italië zijn in de loop van de jaren meerdere postzegels uitgegeven waarop levensmiddelen zijn 

afgebeeld. In 2008 verscheen de hiernaast afgebeelde zegel van wellicht het meest bekende gerecht van 

Italië: spaghetti. Het gerecht wordt in een oneindig aantal verschillende 

uitvoeringen gemaakt. U kent vele van de verschillende recepten 

waarschijnlijk, waarvan  spaghetti bolognese de meest bekende soort is.   

Spaghetti is een ronde pastasliert, waarmee  dit typisch Italiaanse gerecht 

kan worden gemaakt. Spaghetti wordt, onder de naam ‘itriyya ‘voor het 

eerst vermeld in een syrisch-arabisch woordenboek door ‘Isho bar Ali’, een 

arts en lexicograaf in de negende eeuw als een product van Siciliaanse 

boeren dat met scheepsladingen tegelijk wordt geëxporteerd.  

Het verhaal dat Marco Polo spaghetti uit China zou hebben meegebracht is 

fantasie en werd in de wereld gebracht door het Macaroni Journal, een 

publicatie van de voedselindustrie om pastaproducten te populariseren in 

de Verenigde Staten.  

Over het algemeen zijn Italianen trots op hun regionale recepten. De bekendste variant buiten Italië is 

de spaghetti bolognese, Italianen eten dat met tagliatelle. Andere bekende recepten zijn spaghetti al 

Milanese, spaghetti Napoletana, spaghetti carbonara of spaghetti vongole.  

 

Frankrijk is natuurlijk bekend om de beroemde keuken. Franse meesterchefs zijn wereldberoemd en 

De Franse keuken is een internationaal gewaardeerde keuken met een lange traditie. Deze keuken 

wordt gekenmerkt door een zeer grote diversiteit.  

De cassoulet op de hiernaast afgebeelde postzegel is wellicht 

niet het hoogtepunt uit de Franse kookcultuur, maar een 

regionale specialiteit van de Midi-Pyrénées, gebaseerd op 

bonen en vlees.  

Drie steden strijden om het beste recept: Castelnaudary, 

Carcassonne en Toulouse.  

Wat de cassoulet zo smeuïg maakt is het toegevoegde 

ganzenvet of eendenvet.  De ingrediënten bestaan onder 

andere uit: witte bonen ('Haricots lingots'), water, tomaten-

puree, zout, kruiden, gekonfijte eendenboutjes ('manchons de canard confits'), worstjes ('saucisses de 

Toulouse grillées') en eenden-, ganzen- of varkensvet.  

 

Zoals in dit artikel te zien zijn er veel verschillende gerechten en levensmiddelen op postzegels 

afgebeeld. Een oneindige bron voor een fraaie thematische verzameling en bovendien….smakelijk. 

(Anna C. van der Maade – 181114) 

300 jaar Slag bij Denain 

De Spaanse Successieoorlog (1701–1713) was een oorlog van verschillende Europese mogendheden 

(de "Grote Alliantie") tegen o.a. het koninkrijk Frankrijk en het Spaanse Rijk. De Geallieerden slaagden 

in hun opzet: ze verhinderden dat deze twee rijken geregeerd werden door Lodewijk XIV van Frankrijk. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasta_(deegwaar)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kookkunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo
https://nl.wikipedia.org/wiki/China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolognesesaus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tagliatelle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carbonara
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaghetti_vongole
https://nl.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://nl.wikipedia.org/wiki/Castelnaudary
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carcassonne_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toulouse_(stad)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ganzenvet&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eendenvet&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingredi%C3%ABnt
https://nl.wikipedia.org/wiki/1701
https://nl.wikipedia.org/wiki/1713
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liga_van_Augsburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_XIV_van_Frankrijk
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Frankrijk was indertijd verreweg de machtigste mogendheid en daarom probeerden de andere 

mogendheden elke verdere expansie te stuiten. Slechts enkele jaren eerder was er al een anti-Franse 

alliantie tot stand gekomen, waarbij katholieke en protestantse staten – net zoals in deze (Negenjarige) 

oorlog – hun gods-dienstige onenigheden even achterwege lieten  

In de nieuwe oorlog 

toonden Groot-Brittan-

nië en Pruisen grote 

militaire capaciteiten. 

Aan beide zijden 

deden briljante 

veldheren zich 

opmerken, zoals de 

geallieerde aanvoerder 

hertog van 

Marlborough (wiens 

illegitieme neef, de hertog van Berwick, aan Franse zijde streed). De hertogen Villars, Vendôme en 

Boufflers zijn vermeldenswaardige maréchaux de France.  

Tijdens deze oorlog bereikte het Staatse leger met 120.000 man zijn grootste omvang ooit. Sinds de 

dood van Willem III van Oranje (1702) was de Republiek gescheiden van 

Engeland (vanaf 1707 het koninkrijk Groot-Brittannië). Nog steeds was ze 

afkerig van een grens met Frankrijk; vandaar vocht ze mee met de 

Geallieerden. Na de oorlog kwamen er op haar vraag bijkomende 

Barrièresteden. Verder was haar winst echter beperkt (Staats-Opper-Gelre); 

deze oorlog was voor haar dan ook vooral kostbaar en uitputtend. 

 

De Slag bij Denain (gemeente in het Franse Noorderdepartement – niet ver 

van de grens met het huidige België -  (regio Hauts-de-France) en telt  ruim 

20.000 inwoners. De plaats maakt deel uit van het arrondissement 

Valenciennes.  werd op 24 juli 1712 uitgevochten tijdens de Spaanse 

Successieoorlog. De slag 

resulteerde in een Franse 

overwinning tegen de 

gecombi-neerde 

Nederlandse en 

Oostenrijkse legers.  

Na een reeks van 

nederlagen aan Franse 

zijde tegen de geal-lieerde 

strijdkrachten leek de 

situatie van Frankrijk toch 

beter na de Slag bij 

Malplaquet. Zodoende 

lanceerde maarschalk 

Claude Louis Hector de 

Villars in 1712 een nieuw 

offensief. Er ontstond een 

gat in het geallieerde front 

nadat de hertog van Ormonde zich teruggetrokken had tijdens het beleg van Le Quesnoy. 

 

De Liga van Augsburg was een verbond dat door keizer Leopold I in 1686 tegen koninkrijk 
Frankrijk werd opgezet teneinde het keurvorstendom Palts te kunnen beschermen. Na het 
overlijden van keurvorst Karel II van de Palts maakte koning Lodewijk XIV aanspraak op het 
strategisch gelegen vorstendom in naam van zijn schoonzuster Elisabeth Charlotte van de 
Palts (Lieselotte van de Palts), hoewel deze opvolging uitdrukkelijk door verdragen werd 
uitgesloten. Het verbond bestond aanvankelijk uit keizer Leopold I, koning Karel II van 
Spanje, koning Karel XI van Zweden, keurvorst Maximiliaan II Emanuel van Beieren en 
verschillende andere rijkssteden.  
Frankrijk voerde oorlog tegen de Liga van Augsburg in de Negenjarige Oorlog (1688-1697).  
In 1689 werd de Liga van Augsburg uitgebreid tot de Grote Alliantie, bij de toetreding van 
Engeland en de Nederlanden in de persoon van koning-stadhouder Willem III van Oranje. 
Deze heet in het Duits ook wel de 'Wiener Große Allianz', omdat zij in Wenen bezegeld 
werd. In 1697 werd de alliantie opgeheven bij de Vrede van Rijswijk.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Groot-Brittanni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Groot-Brittanni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Pruisen
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Churchill
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Churchill
https://nl.wikipedia.org/wiki/James_FitzJames
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis-Fran%C3%A7ois_de_Boufflers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatse_leger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Groot-Brittanni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8retractaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staats-Opper-Gelre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorderdepartement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-France
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Valenciennes
https://nl.wikipedia.org/wiki/1712
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Successieoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Successieoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Habsburgse_monarchie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Malplaquet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Malplaquet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Claude_Louis_Hector_de_Villars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Claude_Louis_Hector_de_Villars
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Butler&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Quesnoy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overeenkomst_(contract)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Leopold_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palts_(keurvorstendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_II_van_de_Palts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_XIV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Charlotte_van_de_Palts_(1652-1722)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Charlotte_van_de_Palts_(1652-1722)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_Roomse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_II_van_Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje_(personele_unie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_XI_van_Zweden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Zweden_(1523-1814)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maximiliaan_II_Emanuel_van_Beieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keurvorstendom_Beieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_rijksstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Negenjarige_Oorlog_(1688-1697)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Alliantie_(1689)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Rijswijk
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Toen de hertog van Villars uitgebreide verkenningsmissies had uitgevoerd, besloot hij tot een snelle, 

geheime aanval op Denain. Tijdens de nacht van 24 juli naderden de Franse troepen die van Eugenius 

van Savoye die was gelegerd bij Landrecies (Département Nord – iets ten zuiden van de huidige grens 

tussen België en Frankrijk).  

Hierop begon prins Eugenius met het versterken van zijn positie waardoor de rechtervleugel, die onder 

leiding stond van Arnold Joost van Keppel, (1670-1718 – Engels-Nederlands edelman) onder druk 

kwam te staan. Gedurende de dageraad trok het Franse leger in drie 

colonnes op richting Denain. Toen de hertog van Albemarle de Franse 

opmars richting Denain in de gaten kreeg, stuurde hij bericht naar de 

prins, maar die zag het ernst van de situatie niet in. De Fransen 

profiteerden hier maximaal van en wisten de stellingen van de 

Nederlanders te doorbreken en velen van hen kwamen om toen de brug 

over de Schelde instortte.  

Pas toen kwam Eugenius van Savoye in actie, maar de Franse 

regimenten onder leiding van prins van Tingry wisten de aanvallen van 

de Oostenrijkers af te slaan. In de vroege avonduren brachten de 

Fransen de andere brug tot zinken, waardoor de troepen van Van 

Keppel geïsoleerd kwamen te zitten en de geallieerden geen actie meer konden ondernemen om Denain 

te heroveren.  

De overwinning bij Denain was een belangrijke overwinning voor de Fransen. Door het verlies van 

Denain was het geallieerde front gebroken en waren de Fransen in de jaren die volgden, in staat de 

verloren gebieden te heroveren. 

Op 14 mei 2012 gaf la Poste een postzegel(blokje) uit van € 0,77 ter nagedachtenis aan de Slag bij 

Denain in 1712. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 141010 – La Poste).  

 

 

 

Ernst Schlegel 
 

Ernst German Schlegel (1882 -1976 ) was een Duitse luchtvaartpionier , vliegtuigontwerper en ingenieur 

Na het volgen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs in Konstanz ging Ernst Schlegel, werd 

spoorwegwerker, zoals zijn vader. Enthousiast over de luchtvaart, experimenteerde hij met zelfgemaakte 

vliegmachines vanaf 1908 en ondernam hij 114 vliegpogingen op het paradeterrein van het Konstanz  

Regiment. In 1909 verhuisde hij naar Mainz om naar de technische school te 

gaan. Volgens zijn eigen ontwerpen en plannen construeerde hij de "Schlegel-

Züst vliegmachine" samen met zijn Zwitserse vriend Robert Züst.  

Het "Schlegel-Züst vliegtuig" was gebaseerd op een ééndekker, vervaardigd en 

geassembleerd door de Aviatik automobiel- en luchtvaartfabrieken (Leipzig- 

Heiterblick ), die een kopie was van een Franse "Hanriot".  

Verdere vliegproeven volgden in Konstanz. In april 1910 startte Ernst Schlegel 

met het zelfgemaakte motorvliegtuig korte reizen (op een vlieghoogte van 3 

meter, afstand 150 meter), maar bij een poging om de afstand te doorbreken 

stortte het vliegtuig neer, met Schlegel aan boord.  

Terwijl sommige tijdgenoten de eerste vluchtpogingen van de "luchtvaart" bespotten ("De glinsterende 

fantasie, door de vlucht van vogels na te bootsen, om mensen door de lucht te dragen zelfs zonder een 

gasballon, achtervolgde keer op keer in sommige geesten ...") werd Schlegel aangemoedigd door Graf 

Zeppelin, die zijn vliegtuigproject in oktober 1910 ondersteunde met 3.000 goudmark. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Denain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eugenius_van_Savoye
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eugenius_van_Savoye
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landrecies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Joost_van_Keppel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Louis_de_Montmorency-Luxembourg&action=edit&redlink=1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/1882&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgyZKOflk3FNNJRcHuJsQKg_HeS2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/1976&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhUV1xsPmQVn34fdPgUTKhoHoeprA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutschland&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiSG7xRBx-SEZJyMOWYMTHoHdaBcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Flugpionier&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgHP3OWPuesxz5fHjPZ1CrQCnTk0Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ingenieur&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjzmSMvys0M9YYCQBcrmMLF4QaP7g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Aviatik_(Flugzeughersteller)&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgUtZm67MwBgYDWkw_FcAA6uoAzdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Aviatik_(Flugzeughersteller)&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgUtZm67MwBgYDWkw_FcAA6uoAzdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Aviatik_(Flugzeughersteller)&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgUtZm67MwBgYDWkw_FcAA6uoAzdg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Heiterblick&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjkmEugki4JvLsCK19rcwflTBZhdw
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In 1911 werd Schlegel door Luchtvaartmaatschappij Mulhouse aangesteld als "theoretisch leraar voor 

de eerste Duitse luchtvaartofficieren" en ontving in ruil daarvoor opleiding als vlieger bij de Elzasser 

automobiel- en luchtvaartfabrieken. Op 20 mei 1912 slaagde hij voor zijn piloottest in een tweedekker 

in Habsheim in de Elzas en was  een van de vliegers die hun vliegproef 

hadden doorstaan vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog . 

In 1912 werd Schlegel benoemd tot hoofd van de " Herzog Carl Eduard 

Luchtvaart School " in Gotha en voerde hij talloze trainingsvluchten uit als 

vlieginstructeur voor ‘ééndekkers. Schlegel en Karl Grulich bouwden een 

dubbeldekker in Gotha.  

Op 25 juli 1912 vloog hij de eerste luchtpost in Thüringen , op de route 

Gotha - Erfurt  Voor deze vlucht gaf Gotha Air Mail een semi-officiële 

vluchtzegel uit. 

Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van deze eerste vlucht, 

organiseerde  ‘Briefmarken-Sammler-Verein-Gotha van 1890’ een 

bijzondere postvlucht, met speciale kaarten en stempel.  

Schlegel beleefde zijn grootste triomf toen hij in oktober 1913 tijdens de 

"Prins Heinrich-vlucht" de nationale prijs van 60.000 goudmarken ontving. 

In deze uiterst moeilijke en gevaarlijke wedstrijd was het belangrijk om de 

langste vlucht van middernacht tot middernacht te vliegen. Er waren geen 

betrouwbare instrumenten om 's nachts te vliegen. Schlegel wist toch een 

afstand van 1606 kilometer af te leggen, maar moest een noodlanding maken op Labiau in Oost-Pruisen 

waarbij hij zwaar gewond raakte.  

Schlegel werd beroemd en werd vlieginstructeur voor een hele generatie Duitse piloten. Schlegel was 

een postpiloot, testpiloot, waterpiloot en vervolgens een oorlogspiloot met talloze missies in de Eerste 

Wereldoorlog. Hij werd gepromoveerd tot luitenant en ontving het IJzeren Kruis 1e en 2e klas.  

Later was hij senior technisch medewerker bij de Rumpler-vliegtuigfabrieken in Berlijn en werd in 1917 

door de legeradministratie overgeplaatst als hoofdingenieur naar de vliegtuigfabriek in Speyer.  

In april 1918 opende Schlegel officieel het vliegveld 

‘Konstanz Flugplatz’, dat al snel het slachtoffer werd van het 

algemene vliegverbod vanwege de oorlog.  

In zijn memorandum over de organisatie van de Duitse 

luchtvaart , dat hij in januari 1919 schreef, stelde hij een 

Reichs Luftfahrtsorganisation voor en voerde hij campagne 

voor een overgang van "oorspronkelijk louter militaire 

vluchtoperaties naar civiele verkeerstechniek". “De rol van 

commerciële vliegtuigen ligt in de betekenis van het woord 

'verkeer'. Het commerciële vliegtuig moet de handel, 

industrie en wetenschap ten goede komen. In de eerste plaats 

is het vliegtuig het 

'transportmiddel' voor de toekomst. ”Schlegel zag de kansen van de 

burgerluchtvaart in een vroeg stadium.  

De lesvliegtuigen (13 machines) en andere militaire vliegtuigen 

konden gemakkelijk worden gebruikt om het luchtverkeer na de 

Eerste Wereldoorlog op te bouwen. Duizenden van deze laatsten 

waren in hallen ondergebracht en zouden vergaan in stof en roest als 

ze niet werden gebruikt, rechtvaardigde Schlegel zijn initiatief.   

In augustus 1919 begon de Duitse Lufthansa met regelmatige 

vluchten op de route Konstanz - Berlijn. Met zes militaire 

dubbeldekkers organiseerde Ernst Schlegel een luchtpassagiersdienst 

tussen Konstanz, Stuttgart, Berlijn, Freiburg, München en 

Friedrichshafen.  

Vanaf 11 april 1921 werd ook het luchtverkeer van Konstanz naar München gestart, en werden 

dagelijkse luchtpostzendingen meegenomen.  

In 1934 benoemde het Reichs Luftfahrt Ministerium,  Schlegel in Stuttgart als ingenieur. In de 

naoorlogse jaren werkte Schlegel als ingenieur voor verschillende bedrijven in Duitsland en 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Habsheim&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhinCEdkRaVrw1qmEBAhK4CGFPW18w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fliegerschule_Gotha&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhj3LPG4Kw1XcgmpaXHmjXGIGdVM8w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fliegerschule_Gotha&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhj3LPG4Kw1XcgmpaXHmjXGIGdVM8w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gotha&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgPKRyX4ipP4niVNK-tSnjAm_mYwg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Eindecker&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjl5P9NYopoRD1tIHBYbSm-vwCA9Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DKarl_Grulich%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhipiB7a8u2cOe0rFFqc69UD9wtx-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Th%25C3%25BCringen&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhip2J5W9Z2bE-K9K_Rr8970c0sOYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Erfurt&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhh_rDckKpqwqv1Jji4KU7RRlXaMOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Erfurt&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhh_rDckKpqwqv1Jji4KU7RRlXaMOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mark_(1871)&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjsHiWUFjvN8jsa40YPDmILVMQE8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Labiau&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgz3QfaAaxYH0L1EYmjsK8mRKnAvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhg9e3UqP_N_aet5FvZRYu_Vyi4wXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Luft-Reederei&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhj49s-eL3Lv3MP0eOENIsrmnyfyfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Stuttgart&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhS2-_jRNiQmU9GaxzybHbuXP80wA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Berlin&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgyHWrapXSveYQ9Ydeu6nO_Zk8BkA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25BCnchen&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgnSFQjY0CP1JeAlm5GMyJlyLYnjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Friedrichshafen&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgI955eNhIJ9Q_JGmBK1QEU6_ujjg
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Zwitserland. Hij ging met pensioen in zijn geboortestad Konstanz, waar hij stierf op bijna 94-jarige 

leeftijd. 

(Frans Haverschmidt – 190912) 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

Woensdag 15 januari  2020 

  op pagina’s 18, 19, 20, 21, 22  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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  

 

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

Zondagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Op 1 december 2019. 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.Gratis parkeren. Info: 

www.pvbreda.nl info@pvbreda.nl 

 

uw reacties 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:secrtariaat.ovvp@gmail.com
http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
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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  21 december 2019. 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 semihandelaren aanwezig.  Toegang 1 euro Gratis parkeren. Informatie ook 

via website: www.pvbreda.nl – info@pvbreda.nl  

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

   

Elshout: Philatron Drunen organiseert ruilbeurzen op 11 januari 2020; 1 februari 2020; 14 maart 2020; 11 april 2020; 9 mei 

2020; 13 juni 2020; 12 september 2020; 10 oktober 2020; 14 november 2020; 12 december 2020 – in Elshout- Gebouw ’t Rad 

Kerkstraat 39 - 10.00 – 13.00 uur- T: 0416-379919 - Toegang gratis 

 

’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:  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:   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:  01-12-2019. 

 

Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC  Kaatsheuvel – op de zondagen:  8 

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

 

Kessel: Postzegel en Muntenver. Kessel organiseert ruilbeurs op 5 januari 2020 in 

Gemeenschapshuis Kessel-Eik, Lindelaan 4, Kessel – 09.00-12.00 u – Info: 077 4652623 

 

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 Op d’r Plats – Ruilbeurzen op - 

Dinsdagavond 17december 2019. 

5e zondag  -- Zondagochtend 29 december 2019 – Grote Zaal Gem. Huis ‘Op d’r Plats’, 

Houtstraat 25, 6343 BJ Klimmen – Van 09.00-13.00 u – entree gratis – koffie en thee aanwezig 

– Hobby-  postzegel-happening met grote tombola – altijd prijs. Organisatie: St. Gemeensch.huis 

Op d’r Plats Klimmen, ’t Fakteurke Mergelland Klimmen, PV Heerlen e.o., PV. Zuid-Limburg 

Maastricht. 

Standhouders Info stand gratis indien 2 weken vooraf aangevraagd bij één van de telefoonnummers: 043 4592037 – 045 

5443402 – 06 20701271 of kijk op: www.fakteurke.nl     

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 –Voorjaarsbeurs, zaterdag 15 

februari 2020, 10.00-17.00 uur  -  Clubavonden: 19.30-22.00u.; Donderdag 12 december 2019 Kerstbijeenkomst;  Donderdag 

9 januari 2020; Donderdag 12 maart 2020 ; Donderdag 9 april 2020 met jaarvergadering; Donderdag 14 mei 2020; Donderdag 

10 september 2020; Donderdag 8 oktober 2020; Najaarsbeurs zaterdag 21 november 2020 – 10.00-17.00 u - Donderdag 10 

december 2020 Kerstbijeenkomst 

info: P.J. van Eijkeren - tel. 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl. www.postzegelverenigingdebevelanden.nl – 

 

Meijel: Ruilclub ‘De Peelstreek’ Meijel organiseert ruilbeurs op 17 januari 2020 in Gemeenschapshuis d’n Binger, 

Alexanderplein 2, 5768 BE  Meijel – 10.00 – 13.00 u – info: 077 4662959 

 

Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00 

u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.   

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op 

zaterdagen    zaterdag 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. -  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:– niet in december - In 2020: woensdag 29 januari 2020; 26 

http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
http://www.gemeenschapshuisklimmen.com/
http://www.fakteurke.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelverenigingdebevelanden.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FZuid-Nederland3.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fcoffeeshop-zoeken%2Fzuid-nederland%2F&docid=rdV6-smiZR16kM&tbnid=SKWFIewri26rwM%3A&vet=10ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw..i&w=220&h=287&itg=1&safe=off&bih=859&biw=1200&q=zuid%20nederland&ved=0ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw&iact=mrc&uact=8


16 

 

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. - 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. 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: Niet in december). Info: Secretaris H. Ras 013 5340252 

 

Valkenswaard: PV Valkenswaard e.o. organiseert ruilbeurs op 5 januari 2020 in Buurthuis d’n Turfberg, v.d. lusenstraat 4a, 

Valkenswaard – 10.00-12.00 u – info: 040 2010360 

 

Venlo:  Internationale postzegelruilbeurs in Activiteiten Centr. ‘Zalzerhaof’, Zalzerkampweg 64, 5926  PL Hout-Blerick  

10.00-16.00 u - Ruilbeurs met wilde veiling; 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 - 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 de 54e  Limburgse Filatelisten Dag met een 

Postzegelruilbeurs, en grote veiling met veel 1 Euro kavels - Op zondag 29 maart 2020 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 februari 2020 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: 
 

België / Luxemburg: 
 
Antwerpen: Nationaal Kampioenschap voor Filatelie Antverpiade 2020 – 28, 29 en 30 augustus 2020 – in Antwerp Expo – 

Jan van Rijswijcklaan 191, Antwerpen – Hal 1 – meer dan 4.000 m2 ,  Nationale tentoonstelling met wedstrijdkarakter – 

internationale deelname uit Nederland en Frankrijk – Eresalon – Gratis inkom  10.00-176.00 u – zondag 10.00-15.00 u – 

voorverkoop postzegeluitgiften -  herdenking 110e verjaardag van de VII Olympiade te Antwerpen – Inschrijvingen en 

tafelreservatie www.antverpiade2020.be  

 

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 – 12 januari 2020; 9 februari 2020; 8 

maart 2020; april geen beurs; 10 mei 2020; 14 juni 2020; juli en augustus geen beurs; 13 september 2020; 11 oktober 2020; 8 

november 2020; 13 december 2020  – Info: Stefilex België 0032 497 834070 

 

Beerse: Vrienden voor Verzamelaars organiseert  6 januari 2020; 3 februari 2020; 2 maart 2020; 6 april 2020; 4 mei 2020; 1 

juni 2020; 6 juli 2020; 3 augustus 2020; 7 september 2020; 5 oktober 2020; 2 november 2020; 7 december 2020   Bijeenkomst 

– elke eerste maandagavond van de maand 18.45-21.30 u – in Wijkhuis, Boudewijnstraat 50, Beerse – postzegels, munten, 

bierkaartjes, bidprentjes enz. info: Stefilex – Patrick 0032 497 834070 

 

mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:pzv.filvero@ziggo.nl
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:info@philavenlo.n
mailto:gerobel@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:postzegelclub@home.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
http://www.antverpiade2020.be/
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Begijnendijk: 19 januari 2020 – 102e  grote ruilbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Hobby- en Verzamelclub 

Begijnendijk in het Parochiecentrum, Kerkstraat te 3130 Begijnendijk. - Info: 0032 496/0261 50 – Toegang: gratis - Open van 

7.30 tot 14.00 u 

 

Boortmeerbeek: 1 maart 2020 – ‘De Postiljon’ Boortmeerbeek nodigt u uit op haar 20e nationale Filateliebeurs – postzegel – 

poststukken – postwaardestukken – postkaarten – 08.30-15.00 u – Cafetaria van de Sporthal, Sportveldweg 6, Boortmeerbeek 

– Gratis toegang – ruime parking – NMBS nabij – Info: Ida Van Rillaer – 0032 15 515288 – secretariaat@depostiljon.net – 

www.depostiljon.net   

 

Charleroi: 29 februari 2020 – 21e  grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Amicale Royale Hennuyere 

cercles Charleroi in het Instituut St. André, rue du Parc 6 te 6000 Charleroi. - Info: 0032 71/87 94 00 – Toegang: gratis - Open 

van 9.00 tot 17.00 u 

 

Edegem: 18 januari 2020 – 27e nationale ruilbeurs georganiseerd door de Koninkl. Kielse Postzegelkring in Hangar 27, 

Parklaan 61 te 2650 Edegem - Info: luc.impens@skynet.be - Open van 9.30 tot 15.30 u 

 

Eeklo: 12 januari 2020 – 1e  varialotenverkoop, organisatie KVBP Eeklo in het parochiaal centrum, Abdijstraat 23 te 9900 

Eeklo.  Info lotenlijst: henry.hermans@telenet.be - Toegang: gratis    Geen extra kosten - Open van 10.00 tot 13.00 u 

 

Eppegem: 16 februari 2020 - 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 

 

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”. 

 

Gembloux: 25 januari 2020 - Philgem 2020 Regionale tentoonstelling beginnersklasse omkaderd met voorverkopen “75 jaar 

Suske en Wiske”, “Belg. Iconische zegels”, “Geometrie in de natuur” en permanente zegel “aantekenport” en ruilbeurs, 

georganiseerd door Cercle Royal philatelique de Gembloux in het Foyer Communale, place Arthur Lacroix 4 te Gembloux 

Info: 0032 10/65 95 06– Toegang gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u  - Stand bpost 10.00 tot 15.00 u 

 

Gerpinnes: 22 februari 2020 – 30e  verzamelaarsbeurs (Diverse objecten + boeken) georganiseerd door Cercle Phil. Gerpinnes 

in het college Saint Augustin, rue Reine Astrid 13 te 6280 Gerpinnes. Ruime parking - Info: tel. 0032 71/50 24 36 – Toegang: 

gratis - Open van 8.00 tot 15.30u 

 

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.  

 

Hamont: Ruilclub ‘De Grensvrienden’ Hamont organiseert ruilbeurs op 17 januari 2020 in Parochiezaal Hamont-Lo, 

Leeuwerikstraat 6, 3930 Hamont – 09.00-12.00 u – info: 0032 11 448531 

 

Heist o/d Berg: 26 januari 2020 – 23 februari 2020 -  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 

 

Keerbergen: 2 februari 2020 – 32e  ruilbeurs (postzegels, postale stukken, literatuur en materiaal) + deelname van stand “André 

Buzin” georganiseerd door De Posthoorn, Keerbergen in parochiezaal Berk en Brem (naast de kerk), St Michielstraat 20 te 

3140 Keerbergen. - Info: 0032 477/41 24 35 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.30 u 

 

Kuurne: 8 februri 2020 - Grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) in zaal Kubox (Renbaan), Kattestraat 188 te Kuurne - 

Info: 0032 56/35 59 62 – Toegang: gratis - Open van 7.00 tot 16.00 u 

 

Leopoldsburg: 19 januari 2020 – 16 februari 2020 -  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 

 

mailto:secretariaat@depostiljon.net
http://www.depostiljon.net/
mailto:luc.impens@skynet.be
mailto:henry.hermans@telenet.be
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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 

 

Maaseik:  25 januari 2020 -  22 februari 2020 - 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: 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. 

 

Perk: 26 januari 2020 – 23 februari 2020 -  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: 5 januari 2020 – 2 februari 2020 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door ruilclub “Het Molenijzer in cafetaria 

en oud café van heemkring Het Molenijzer, Heuvel 41 (parking aan Schaapstraat tgv KFC Putte) te 2580 Putte - Info: 

alfons.vekemans@scarlet.be - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Wilrijk: 22 februari 2020 – 9e  nationale ruildag met postzegeltentoonstelling v. unieke verzamelingen + promotiestand voor 

Antverpidade2020, georganiseerd door Koninklijke Philatelic Club Cosmos in Zaal Meyer – Centrum Oosterveld – 

Groenborgerlaan 216 te 2610 Wilrijk (naast Pius X kerk) - Info: 0032 478/42 24 31 – Toegang gratis - Open van 9.00 tot 15.00 

u 

 

Zaventem: 30 januari 2020 – 27 februari 2020 - 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  - 

Algemene vergadering  - Aandacht voor nieuwe discipline prentbriefkaarten 

 

Zelzate: 1 februari 2020 - 11de internationale ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Phila Zelzate in de polyvalente 

zaal PC St. Jan Baptist, Suikerkaai 81 te Zelzate.  - Parking langs het kanaal. - Info: 0032 497/40 45 98 – Toegang: gratis - 

Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 
Cat. 
prijs Limiet Koper 

1 Diversen Stockboek 64 blz zwart     5,00    

2 Monaco stockboek   g   20,00    

3 Frankrijk stockboek g   20,00    

4 Motief Religie stockboek p    7,50    

5 Eng. Kolonien stockboek p   5,00    

6 Wereld stockboek g   5,00    

7 Nederland FDC's 171-219 in Davo     5,00    

Veiling 460 – 15 januari 2020 

mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
mailto:jos.josette@skynet.be
mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
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8 Diversen opbergmap brieven     2,60    

9 Diversen leeg brievenalbum     2,00    

10 Diversen Blanco album Importa     2,60    

11 Ned.Overzee Album 715 zegels+32 blok. o/g   15,00    

12 Diversen stockboek 32 blz zwart     6,00    

13 Bundespost stockboek 585 zegels p 370,00  4,00    

14 Berlijn stockboek 1954-1990 p 900,00  25,00    

15 Diversen stockboek 48 blz     6,00    

16 Nederland stockboek series, bl.v.4 p 580,00  10,00    

17 Nederland Collectie in Davo christal p 900,00  35,00    

18 D.D.R. Davo 1975-1990 p 750,00  50,00    

19 Diversen Nederland catalogus 2014     1,00    

20 Diversen Nederland catalogus 2018     2,00    

21 Nederland stockboek g   3,00    

22 Nederland stockboek p/g   3,00    

23 Nederland stockboek p   3,00    

24 Nederland nr 17 o  25,00  4,00    

25 Nederland nr 18 kamtanding o 100,00  12,00    

26 Nederland nr 43 o 25,00  4,00    

27 Nederland nr 41 o 20,00  3,00    

28 Nederland nr 45 o 20,00  3,00    

29 Nederland 141-143 o 16,00  2,60    

30 Nederland 237-238 o 5,00  1,40    

31 Pruissen nr 2-4 g 55,00  5,00    

32 Wurttemberg Dienst 241-250 o 22,00  3,40    

33 Wurttemberg Dienst 144-49+272-81 o 27,00  3,00    

34 Duitse Rijk 53-62+98-104 g 39,00  2,20    

35 Duitse Rijk 370x-371x g 20,00  2,40    

36 Duitse Rijk 430-434 g 190,00  28,00    

37 Duitse Rijk 556-564 g 160,00  24,00    

38 Memelgebied nr 9-13 o 46,00  8,00    

39 Memelgebied 108-120 o 13,00  2,40    

40 Memelgebied 124-128 g 50,00  8,00    

41 Belgie spoorweg 378-397 g 6,50  2,00    

42 Wereld diversen in album g   10,00    

43 Nederland/Indie stockboek g   5,00    
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44 Nederland jaarsets 1993+1997 p 100,00  4,00    

45 Belgie Collectie vogels in spec.alb. g   25,00    

46 Nederland album waarbij briefkaart 134 g   25,00    

47 Nederland Davo automaatboekjes     5,00    

48 Nederland jaarset 2000 p 92,00  4,00    

49 Duitsland pakketkaart bes   5,00    

50 Nederland kinderkaart met 596-600 g   9,00    

51 Nederland 141-143 p  35,00  5,00    

52 Nederland 199-202 p 45,00  6,00    

53 Nederland nr 278 p 80,00  12,00    

54 Nederland 283-286 p 90,00  13,00    

55 Nederland 293-295 p 15,00  1,80    

56 Nederland 325-326 p 25,00  3,00    

57 Nederland 350-355 p 50,00  7,00    

58 Nederland blok 402B Legioen p 160,00  25,00    

59 Nederland blok 403B Legioen p 130,00  20,00    

60 Nederland 474-489 p 195,00  28,00    

61 Duitsland 3 stockboeken g   5,00    

62 Duitse Rijk stockboek     10,00    

63 Duitse Rijk blokken 7 + 11 o 124,00  8,00    

64 Italie stockboek g   5,00    

65 Wereld stockboek p/o     3,00    

66 Indonesie stockboek     3,00    

67 Ceylon stockboek g   2,60    

68 Wereld stockboek     2,00    

69 Italie stockboek     2,00    

70 Wereld map met enveloppen     2,00    

71 Australie/N.Zeel. 2 stockboeken g   10,00    

72 Wereld 3 stockboeken g   3,00    

73 Europa/Wereld 2 stockboeken g   3,00    

74 Nederland 2 stockboeken veel series p/g   5,00    

75 Nederland Collectie in Davo 1852-1982 g   25,00    

76 Nederland 2 Davo's 1976-1982 p   5,00    

77 Nederland Collectie in Davo 1940-1982 p   25,00    

78 Nederland 8 PZB's w.o. 6E,9H,10A p 52,50  4,00    

79 Nederland 8 PZB's w.o. 9H,10A,15A p 48,00  3,60    
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80 Nederland 10 PZB's w.o. 9H,11A,12A p 70,00  6,60    

81 Wereld doos onafgeweekt g   2,60    

82 Wereld doos FDC's ,1edag bladen g 368,00  4,60    

83 Wereld doos (on)afgeweekt g   1,60    

84 U.S.A. vellen1778,3136,3142,3151 o/g 47,00  7,00    

85 Motief boek dieren en planten g   3,00    

86 Motief boek kunst en cultuur o/g   3,00    

87 Motief boek muziek en architectuur g   3,00    

88 Oost Europa stockboek g   3,00    

89 Slovenie Cept 2018 p   1,00    

90 Nederland 199-202 g 13,50  1,60    

91 Diversen stockboek blauw     10,00    

92 Nederland 1894-1908 met tab g 21,00  2,60    

93 Nederland nr 537 kort tandje g 20,00  2,00    

94 Nederland 550-555 zomer p 52,00  5,00    

95 Nederland brief A'dam-Pretoria bes   10,00    

96 Nederland kaart St. Jan Den Bosch bes   5,00    

97 Wereld stockboek g   5,00    

98 Frankrijk brief naar Amerika bes   5,00    

99 Nederland briefkaart O'hout-Breda bes   5,00    

100 Engeland briefkaart Londen-Utrecht bes   5,00    

101 Nederland 356-373 p   190,00  40,00    

102 Duitsland 117-120 g 170,00  15,00    

103 Wereld 5 stockboekjes g   1,60    

104 Nederland brief A'dam-New York     5,00    

105 Duitsland stockkaart p/o/g   2,60    

106 Nederland jaargangen 1966-1967 p   37,00  2,00    

107 Nederland jaargangen 1968-1969 p 43,00  2,00    

108 Spanje jaargangen 1966-1967 g   4,00    

109 Spanje jaargangen 1968-1969 g   3,00    

110 Nederland 2 series 1938-40 en 47-48 p 160,00  5,00    

111 Nederland 8 stockkaarten g   2,00    

112 Nederland nr 4-6 g 150,00  20,00    

113 Nederland jaargangen 1962-1963 p 55,00  2,00    

114 Nederland jaargangen 1964-1965 p 47,00  2,00    

115 Nederland 20 series zomerzegels p 64,00  2,00    
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116 Nederland 20 series kinderzegels p 66,00  2,00    

117 Spanje Jaargangen 1970-1971 g   3,00    

118 Spanje Jaargangen 1972-1973 g   3,00    

119 Wereld luchtpost/aanget.brieven     5,00    

120 Duitsland stockkaart bloemen g   1,00    

121 Spanje 3 Borek albums leeg     5,00    

122 Spanje Collectie t/m 1990 in 3 Davo p/g   25,00    

123 Spanje Collectie in Davo  p/g   5,00    

124 Spanje Davo album + 3 boeken p/g   5,00    

125 Wereld grote doos onafgeweekt     2,00    

126 Duitse Rijk 651-659 g 32,50  3,00    

127 Duitse Rijk Blok 7 g 16,00  2,80    

128 Duitse Rijk 743+803 g 31,00  3,80    

129 Duitse Rijk 773-778 g 32,00  4,00    

130 Duitse Rijk 746+814 g 30,00  3,60    

131 Nederland brief hefschroefvliegtuig bes   20,00    

132 Nederland ansichtkaart Gorssel bes   10,00    

133 Nederland brief Haarlem-Calais bes   25,00    

134 Wereld boek 25 brieven     10,00    

135 Ierland boekjes w.o. 10 brieven g   10,00    

136 Griekenland 4 brieven g   4,00    

137 Wereld boek diversen  g   5,00    

138 Nederland vellen 1672+1706 p 22,00  5,00    

139 Nederland FDC 54+55 bes 15,00  2,00    

140 Benelux stockboek p/g 240,00  25,00    

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

142 Duitse Rijk nr 2 g 50,00  5,00    

143 Duitse Rijk 63,64T1 en 65T1 g 71,50  7,00    

144 Duitse Rijk 205-209+219-223 g 20,00  2,00    

145 Duitse Rijk 140-153 g 35,00  3,60    

146 Duitse Rijk 158-176 g 75,00  9,00    

147 Duitse Rijk 370x-371x g 20,00  2,00    

148 Duitse Rijk nr 700 g 13,00  1,60    

149 Duitse Rijk nr 699 g 32,00  3,60    

150 Duitse Rijk Dienst 114x-131x g 80,00  10,00    
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