
1 

 

 

Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  februari 2020 - 14e jaargang – nummer: 170 
 De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars     
- OVVP,  en voor belangstellenden. 

                               Redactie:  yapa79dw@kpnmail.nl  -   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 
yapa79dw@kpnmail.nl    - mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen (wat 

wij natuurlijk niet hopen) dan is een berichtje aan yapa79dw@kpnmail.nl voldoende.  

De Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. 

 

 

Ledenbijeenkomst:  
 
De voorzitter kon de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar, op 15 januari 2020 om 20.00 u, 53 

deelnemers begroeten, met de beste wensen voor het nieuwe jaar, en goede wensen voor veel 

postzegelplezier in 2020.   

Voor een bezoek aan Hertogpost op 19,20 en 21 maart a.s. wordt geen bus ingezet, vanwege te weinig 

belangstelling bij vorige gelegenheden..  

Verder wordt aandacht gevraagd van de leden die de Nieuwsbrief niet hebben ontvangen. Alle 

Nieuwsbrieven zijn in te zien, te lezen en te downloaden op www.oosterhouterpost.nl  

De quiz, opnieuw met veel ‘listige’ vragen, werd door J.D. de Koning gepresenteerd. De daarna 

volgende veiling werd, zoals gewoonlijk, vlot afgewerkt. De winnaar van de veilinglotto was de heer 

Hans van Strien. 

Volgende bijeenkomst: Donderdag 20 februari  15 januari  

Verdere bijeenkomsten in 2020:  
 

Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal 

open 19.00 u).  
Bijeenkomsten 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 4 januari 2020 

hadden we ruim 90 bezoekers. 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.  
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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: 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  

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 
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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) –  

Ook "bladerbaar" is de OP in te zien:  Oosterhouter Post januari 2020  

- 

En kijkt u eens op onze website. www.oosterhouterpost.nl  

 
 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun 

websites: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

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

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

15. Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com 
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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
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Bij onze buren:   
 

Bij onze ‘buren’, bij ‘Onderling Contact Bergen op Zoom’, is een prachtige persoonlijke postzegel 

uitgegeven, met als onderwerp: 

Het Koetshuis van het Markiezenhof. 

 

Het Koetshuis maakt onderdeel uit van het complex van gebouwen dat we het Markiezenhof noemen.  

Het eerste deel gaat vooral in op de algemene geschiedenis van het Markiezenhof, de alinea’s daarna 

gaan meer specifiek over het Koetshuis. 

Het Markiezenhof ontstond aan het eind van de Middeleeuwen, na een aantal verbouwingen en 

uitbreidingen van het middeleeuwse hof van de heren van Bergen op Zoom. Jan van Glymes II en III, 

vader en zoon en beiden heer van Bergen op Zoom, gaven hiervoor de opdracht. Het werd gebouwd 

door de Leuvense bouwmeester Anthonis Keldermans. Het geslacht van Glymes was eind vijftiende 

eeuw in hoog aanzien gekomen en deze status kwam terug in het paleisachtige karakter van het 

Markiezenhof.  

In de loop der eeuwen is de functie van het complex meerdere keren gewisseld. Vanaf 1485 tot 

1727 deed het Markiezenhof dienst als adellijk woonpaleis van de heren en later markiezen van Bergen 

op Zoom. Zij leefden voor korte of langere perioden in hun eigen stadspaleis in de stad. Eveneens vanaf 

1485 was het Markiezenhof het bestuurscentrum van het Markiezaat, zelfs tot 1795.  

Het gebouw deed dienst als militair hospitaal in de periode 1795-1819 en daarna tot 1957 als kazerne.  

Nadat in 1968 werd besloten om het gebouw open te stellen voor publiek door er een museum in te 

vestigen, onderging het Markiezenhof een ingrijpende renovatie. Het gebouw had geleden onder de vele 

jaren dat er een kazerne in gevestigd was. De renovatie, 

voltooid in 1987, bracht het stadspaleis terug in de grandeur 

van weleer. Het museum werd geopend in 1987, waarna de 

zalen van het stad- en regiomuseum in 2009 

opnieuw werden vormgegeven.  

Een jaar eerder waren al de achttiende-eeuwse 

stijlkamers volledig gerestaureerd. 

Het voormalige Koetshuis is oorspronkelijk gerealiseerd 

tussen 1508 en 1514. Oorspronkelijk was het een schuur op 

het Markiezenhof. Gebouwd na 1508 in een periode dat het 

Hof werd uitgebreid en alle huizen aan het verlengde van 

de Scholiersberg vanaf de Hofstraat in eigendom kwamen 

van de markies. Het buitenplein werd daarna ommuurd en 

naast het Koetshuis kwam de zuidelijke poort. Op de maquette uit 1748 komt de schuur nog voor met 

twee topgevels aan de korte zijden. De schuine dakvlakken aan de korte zijden die op de tekening van 

1862 te zien zijn zullen dan ook niet oorspronkelijk zijn. In de goed bewaard 

gebleven noordelijke zijgevel bevinden zich drie grote openingen voor luiken, die voor laden en lossen 

gediend moeten hebben. De kelder openingen aan deze zijde (Hofstraat)zijn alle van later datum. Na de 

bezetting van Nederland door de Fransen, eind achttiende eeuw, kreeg het Markiezenhof een 

bestemming als hospitaal en was de staat van de gebouwen matig en in 1802 stond het complex zelfs 

even leeg. Nadat de Markiezen schadeloos waren gesteld werd het weer een hospitaal tot de val van 

Napoleon in 1814.  

De gemeente had het Markiezenhof complex in eigendom gekregen maar vanaf 1818 tot 1957 deed het 

dienst als kazerne. Het Markiezenhof; ofwel kazerne Prinsenhof, bood plaats aan een peloton soldaten 

van het 3e Regiment Infanterie. Tijdens die militaire bestemming, vanaf 1795, heeft het Koetshuis de 

functies gehad als graan-, meel- en levensmiddelenmagazijn. Op 10 augustus 1935 werd door een grote 

brand het Koetshuis grotendeel verwoest. In 1936 werd het opnieuw opgebouwd en kreeg het de functie 

van gymnastieklokaal.  

Na de grootscheepse restauratie in de jaren 80 vestigt de jeugdbibliotheek zich in het Koetshuis. In de 

kelder zat toen speel-o-theek 

't Speultje. In 2012 komt een replica van de Franse maquette van Bergen op Zoom uit 1751 naar Bergen 

op Zoom.  
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In het kader van 800 jaar stad haalt de gemeente de maquette, in beheer van het Museé des Plans Reliefs 

in Parijs, naar Bergen op Zoom. De maquette was in 2012 te bezichtigen in het Koetshuis van Het 

Markiezenhof dat toen als expositieruimte dienst deed.  

In 2016 wordt het pand door Weyts Architecten inpandig compleet vernieuwd. Door de fusie van West-

Brabantse archiefdiensten wordt in opdracht van de gemeente het pand van binnen voorzien van 

moderne werkruimtes met een studiezaal op de begane grond en een kantoortuin op de verdieping. De 

gewelvenkelder met oorspronkelijke plavuizen ademt nog de sfeer van weleer. 

(bron: Postzegelvereniging VPPV). 

 

 

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…….. – contact: Yapa79dw@kpnmail.nl  

 
 
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. 

 
 
 
 
 

mailto:Yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/


6 

 

Sprookjes: 
 
Wie kent niet zo’n mooi, oud verhaal, een sprookje of sage van arme boeren en handwerkers, die met 

veel moed en vertrouwen, met humor en snel handelen, en na het overwinnen van tal van problemen, 

het aan het eind van het verhaal lukt om koning te worden, of die op zijn minst het klimmen op de 

maatschappelijke ladder gelukt? 

 

Het verhaal over de dappere kleermaker (‘Das tapfere Schneiderlein’) 

is een sprookje van de Gebroeders Grimm (‘Kinder- und 

Hausmärchen’). Het is meer dan 200 jaar oud, waarschijnlijk zelfs uit 

de 16e eeuw.  

Er was eens een kleermaker die in zijn kamer zat en alleen maar werkte 

en werkte. Voor het ontbijt smeerde hij zichzelf een boterham, maar hij 

legde het naast zich om het pak af te maken waaraan hij werkte. Toen 

hij opnieuw wilde gaan eten, zag hij dat er veel vliegen op het brood 

zaten. Hij pakte een doek en sloeg de vliegen plat. Zeven, in één klap. 

Hij was diep onder de indruk van zijn prestatie en besloot het iedereen 

te vertellen. De kleine kleermaker naaide een riem en schreef erop in  

grote letters "Zeven in één klap!"  

Hij was zelfs zo trots dat hij de hele wereld wilde vertellen, niet alleen het dorp waar hij woonde. Dus 

trok hij de wereld in met zijn riem en met een stuk kaas. Aan de poort van de grote stad vond hij een 

vogel die in de struiken gevangen zat,  en nam hem mee.  

Hij kwam bij een berg waarop een reus leefde. De kleermaker ging naar 

hem toe en vroeg of de reus niet met hem mee wilde gaan om de wereld 

over te reizen. De reus lachte hem 

uit. Toen zag hij de riem. Hij dacht 

dat de kleermaker zeven mensen 

doodde in plaats van zeven vliegen 

en kreeg respect voor de 

kleermaker. Om het te controleren, 

pakte de reus een grote steen in zijn 

hand en verkruimelde hem 

waarmee hij indruk wilde maken op de 

kleermaker. De kleermaker raakte 

niet onder de indruk en haalde zijn stuk 

kaas uit zijn zak. Omdat de kaas was ingepakt, dacht de reus dat het een 

steen was. De kleermaker kneep erin met zijn 

hand totdat het sap op was. De reus was diep 

onder de indruk. Maar het was nog niet 

overtuigend. Vervolgens gooide hij een steen 

zo ver als hij kon. De 

kleermaker moest 

het nadoen. Maar 

hij zei: "Heel goed 

zei de kleermaker, 

maar uiteindelijk 

zal je steen weer 

vallen. Ik kan een steen gooien 

zodat hij niet meer valt. 

'Toen haalde hij 

de vogel uit zijn 

zak en gooide hem in de lucht. 

De vogel vloog zo snel naar zijn vrijheid dat de reus het niet precies 

kon zien en hij dacht dat het maar een steen was.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffabelheld.de%2Fassets%2Fid%2F25%2Fgalleries%2F52_20_das_tapfere_schneiderlein_2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffabelheld.de%2Fmaerchen%2Fgrimms-maerchen%2Fdas-tapfere-schneiderlein.html&docid=pGdsJKTs_zKSnM&tbnid=xPvGrQSU6S3u7M%3A&vet=1&w=1000&h=596&bih=859&biw=1200&ved=2ahUKEwi--8eGr_TmAhXNJlAKHZPYBZUQxiAoBnoECAEQKg&iact=c&ictx=1
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Om het nog een laatste keer te testen, leidde de reus de kleine kleermaker naar een grote, omgevallen 

boom. Hij zou hem moeten helpen de boom weg te dragen. De kleermaker dacht even na en zei toen 

tegen de reus: "Oké, jij neemt de stam en ik neem de takken." De reus accepteerde de grote en dikke 

stam op zijn schouder. Omdat hij zich niet kon omdraaien, zag hij niet dat de kleine kleermaker gewoon 

in de takken van de boom was gaan zitten en door de reus werd gedragen. De reus raakte echt onder de 

indruk  van de kleermaker.  

Op een gegeven moment ging de kleermaker verder en hij bereikte een koninklijk hof. De mensen daar 

zagen zijn riem en dachten dat hij een dappere jager was. De koning kwam naar hem toe en deed hem 

een aanbod. Als de kleermaker de twee reuzen versloeg die in het koninkrijk kwaad wilden doen, zou 

hij hem de helft van zijn bezittingen geven en zou hij ook met zijn mooie dochter mogen trouwen. Dus 

ging de kleermaker naar de reuzen in het bos en gooide ze vanuit de boom met stenen. De reuzen 

verdachten elkaar en dat ging zo ver dat ze uiteindelijk tegen elkaar gingen vechten.  

Toen de kleermaker nu  

zijn prijs eiste, stuurde de koning hem weer naar buiten om een eenhoorn te vangen die daar ook in   

het bos rondliep. Hij ving dat  dier ook met een truc. De koning wilde zijn belofte nog steeds niet 

nakomen en vroeg de kleermaker een woest everzwijn te vangen. Hij ving het dier in een oude kapel en 

kon eindelijk naar de koning gaan, die nu zijn belofte hield. De kleermaker trouwde met de prinses en 

werd koning over zijn eigen rijk. En hij werd uiteindelijk een goede en dappere koning.  

In 2019 gaf de Duitse Post een serie ‘Wohlfahrt’zegels uit, met afbeeldingen van het dappere 

kleermakertje. 

(Frans Haverschmidt – 191212) 

 

 

Nieuwsbrief: 
 

Van enkele van onze lezers vernemen wij dat de Nieuwsbrief niet altijd goed binnenkomt. In verband 

met de bescherming van uw privacy wordt de Nieuwsbrief verzonden via de ‘BCC’. Deze afkorting 

staat voor ‘blind carbon copy’, hetgeen inhoudt dat de mailadressen van de ontvangers niet zichtbaar 

zijn. Er zijn echter mailprogramma’s die dit soort van mailberichten beoordelen als ‘spam’ en ze daarom 

of in uw spambox plaatsen of helemaal verwijderen.  Daarom is het goed uw spamberichten te 

controleren op berichten van onze vereniging.  

Soms helpt het door in uw mailprogramma bij  ‘ongewenste mail’ aan te geven dat u mails van ‘deze 

afzender’ altijd wilt ontvangen. Ook kunt u ons adres opnemen in uw lijst van ‘contactpersonen’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2020: het jaar van de rat (25 januari 2020 – 11 februari 2021): 
 

Sterrenbeeld Rat - karakter 

U hoeft zich echt niet te schamen om de Rat als sterrenbeeldteken te hebben. In China wordt de Rat 

gerespecteerd en gezien als een moedig en ondernemend persoon. Het wordt als een eer gezien om in 

het jaar van de Rat geboren te worden en het is een voorrecht om geassocieerd te worden met een Rat.  

Een Rat weet precies waar ze oplossingen moet vinden en ze kunnen zowel voor zichzelf als voor  

anderen zorgen zonder problemen. Ze gebruiken hun instinctieve observatievermogen om anderen te 

helpen in tijden van moeilijkheden en ze kunnen in vrijwel alle omstandigheden overleven. 

Heeft u de Nieuwsbrief een keer niet ontvangen (de OVVP 
Nieuwsbrief wordt elke maand rond de 1e 

verzonden) of bent u een Nieuwsbrief kwijtgeraakt?   Op 
de website van de OVVP kunt u alle 

Nieuwsbrieven lezen en/of downloaden:   
www.oosterhouterpost.nl  

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
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Ratten zijn heel levendig en hebben veel mentale en fysieke prikkels nodig. Ze kunnen kalm en 

opmerkzaam zijn, maar soms ontstaat er in hun hoofd een bepaalde geestelijke rusteloosheid, waardoor 

ze teveel hooi op hun schouders kunnen nemen, om er vervolgens pas te laat achter te komen dat ze hun 

verplichtingen niet kunnen nakomen. Ratten 

zijn ontzettend intelligent. Daarnaast hebben ze 

ook een zekere nieuwsgierigheid en levendige 

verbeelding, en ze zijn erg scherp en gevat. 

Het teken van de Rat is het eerste teken in de 

cyclus, waardoor Ratten zekere 

leiderschapskwaliteiten uitstralen en erg goed 

de leiding op zich kunnen nemen. Ze vinden 

het niet erg om veel verantwoordelijkheid te 

hebben en ze hebben een sterke aanwezigheid 

die andere mensen respecteren. Voor een Rat zijn status en geld sterke motivators en geven veel 

bevrediging. 

Zowel in China als in veel andere landen worden postzegels met het sterrenteken van de rat uitgegeven. 

 

Het jaar 2020 van de Metalen Rat 2020 is een jaar voor een nieuw begin, met volop nieuwe kansen om 

uw ware liefde te vinden en uw inkomsten te verbeteren! 

Dit jaar 2020 van de Metalen Rat, komt direct na het jaar van het Aarde Varken (2019) en voor het jaar 

van de Metalen Os (2021). Dit Chinese jaar begint op zaterdag 

25 januari. De rat is het eerste teken in de dierenriem van de 

Chinese astrologie, daarom wordt 2020 gezien als een jaar van 

een nieuw begin en vernieuwing. Dit jaar zal een krachtig, 

welvarend en fortuinlijk jaar zijn voor bijna elk teken in de 

Chinese astrologie. U voelt zich gemotiveerd uw doelen te 

behalen en u bent ambitieus, zelfs in uw hobby’s. Het is een 

fantastisch jaar om met iets nieuws te starten, een goede basis te 

leggen of te vernieuwen.  
Als u van plan bent om dit jaar onroerend goed te kopen, een 

bedrijf te starten of te investeren in een lange termijn project, dan is de kans op succes groot. Maar pas 

op! Dergelijke ondernemingen zijn alleen succesvol als ze zorgvuldig zijn gepland. 

Het jaar van de Rat brengt ons een creatieve energie die zich kan manifesteren door het vervullen van 

wensen in uw leven. Daarbij is niets onmogelijk en u zult ervaren dat u zelf de organisator bent van uw 

eigen leven en dat u de macht hebt om te zijn wie u wilt zijn. 

(The Chinese zodiac, horoscope 2020) 

De trek van de rode krab:  
 

Je zal in een land wonen waar het altijd Kerstmis is. Elke dag opnieuw.  

Dat kan op Christmas-Island – in de Indische Oceaan, ongeveer 350 kilometer ten zuiden van Java (in 

Indonesië). De eerste ontdekking (door Europeanen) van 

Christmas Island was in 1615, maar het duurde tot 1643, voordat 

het eiland haar huidige naam kreeg. Op 25 december van dat jaar 

bereikte kapitein William Mynors, aan boord van HMS Royal 

Mary, van de Britse VOC, het  eiland en noemde het Christmas-

Island, dus eigenlijk Kerst-eiland. En vanaf die tijd heeft iedereen 

die er woont altijd Kerstmis. Pas in 1688 gingen de eerste 

(Europeaanse) ontdekkers aan land op het toen nog onbewoonde 

eiland en in 1888 werd het eiland door Engeland in bezit 

genomen. In de daarop volgende jaren ontdekte men grote 

voorraden fosfaat, waarna arbeidskrachten uit Singapore, Malaysia en China zorgden voor de winning. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.chinafilatelie.nl%2Fzegels%2FRat%25202020.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.chinafilatelie.nl%2F&docid=E9JVsh8LeTIhWM&tbnid=n6U4eFyJ9fgPrM%3A&vet=10ahUKEwin783osPnmAhWtM-wKHSUJA5AQMwhcKA0wDQ..i&w=319&h=158&bih=859&biw=1200&q=postzegels%202020%20jaar%20van%20de%20rat&ved=0ahUKEwin783osPnmAhWtM-wKHSUJA5AQMwhcKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fstatic-1.malisto.com%2Fcustomer%2Fd1325bc4ea2a%2Ffull%2F1059595.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.briefmarken-muenzen-shop.de%2Firland-2008-chinesisches-neujahr-jahr-der-ratte-1806-postfrisch%3Fa%3D824961&docid=_TLdwF_Cd7AJgM&tbnid=AAetU4hfq-qP4M%3A&vet=10ahUKEwi0jL7Ms_nmAhWSCuwKHR6JArgQMwhWKAgwCA..i&w=518&h=385&itg=1&bih=859&biw=1200&q=briefmarken%20Jahr%202020%20Rat&ved=0ahUKEwi0jL7Ms_nmAhWSCuwKHR6JArgQMwhWKAgwCA&iact=mrc&uact=8
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In 1901 werd het eerste officiële postkantoor geopend. In 1958 werd de regering over Christmas Island 

overgedragen aan Australië. 

 

Het eiland staat om een heel bijzondere natuur-gebeurtenis bekend. Elk jaar trekken miljoenen rode 

krabben vanuit de bossen naar zee, waarbij ze zich verspreiden over straten, rivieren en stranden. De 

meeste volwassen rode krabben van Christmas Island beginnen met hun broed-trek naar zee zodra het 

regenseizoen is begonnen. Maar het is nooit helemaal zeker wanneer het natte seizoen begint.!  

Het voortplantingsschema van de krabben is rond de fasen van de maan. Paaien (het laten vallen van 

hun eieren in zee) moet vóór zonsopkomst plaatsvinden op springtij tijdens het laatste kwartier van de 

maan, ongeacht wat dan ook. De timing van het hele voortplantingsritueel is het enige zekere en 

voorspelbare deel van de hele migratie; alle andere fasen van de migratie zijn afhankelijk van het 

heersende weer.  

De krabben beginnen aan hun migratie als er voldoende tijd is 

om hun reis te voltooien, te  paren en eieren te leggen.   

De fokmigratie van de rode krab bestaat uit een reeks 

afzonderlijke acties door  de krabben die in een bepaalde 

volgorde op elkaar volgen. Deze afzonderlijke acties vormen de 

fokmigratie en één actie zal niet plaatsvinden tenzij de 

voorgaande actie is volbracht. Als er niet genoeg tijd is om al 

deze dingen te kunnen doen vóór de volgende eierleg, zullen ze 

het begin van hun migratie uitstellen en proberen de datum van 

de volgende maand te halen.  

De eerste actie die plaatsvindt is de beweging van krabben naar de zee. De grootste massabeweging van 

krabben vindt plaats in deze eerste trek. Mannetjes die het verst in het binnenland zitten,  zijn begonnen 

en worden geleidelijk vergezeld door steeds meer krabben (zowel mannetjes als vrouwtjes) naarmate de 

trek zich naar de zee voortbeweegt.  

Wanneer de krabben aan de kustlijn aankomen, duiken ze in de zee om lichaamsvocht en zouten aan te 

vullen. De mannelijke en vrouwelijke krabben gaan vervolgens terug naar de kustterrassen waar de 

mannetjes holen graven om te paren. Het paren vindt plaats en dan duiken de mannetjes weer in de zee 

Waarna ze beginnen aan hun terugkeermigratie.  

De vrouwtjes blijven achter in de bijpassende holen om hun eieren te broeden. Dit duurt een paar weken. 

Een dag of twee voor de datum komen de vrouwtjes uit de broedholen met gerijpte eieren en gaan naar 

de kustlijn waar ze weer in de zee duiken en zich vervolgens terugtrekken in de schaduw.  
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Voor de vloed en net voor zonsopgang gaan de vrouwtjes weer naar de waterlijn en rond de vloed laten 

ze hun eieren in de zee vallen. Nadat ze hun eieren hebben gedeponeerd, beginnen de vrouwtjes aan hun 

terugkeermigratie.  

De volgende fase van de broedmigratie vindt plaats in de zee. Uit de eieren die de vrouwtjes in de zee 

leggen, komen onmiddellijk larven uit. Ze groeien door de verschillende stadia tot kleine garnaalachtige 

dieren genaamd megalops. Na ongeveer vier weken komen de megalops uit zee en veranderen ze in 

babykrabben. De babykrabben trekken vervolgens het binnenland in en vestigen zich op geschikte 

plaatsen. De succesvolle opkomst van babykrabben is onvoorspelbaar, maar is ongelooflijk wanneer er 

grote aantallen opduiken. Sommige jaren komen er zeer weinig of geen naar voren. Na ongeveer vier 

jaar zullen de jonge krabben deelnemen aan de trek en de zo gaat de levenscyclus door.  

Als het niet regent, zullen de krabben het begin van hun migratie vertragen, of, als ze zijn begonnen met 

migreren, zullen ze stoppen met trekken en blijven waar ze zijn totdat het opnieuw regent.  Het komt 

zelden voor dat er in het jaar vroeg genoeg regen valt  voor een strek tijdens het laatste maankwartier in 

oktober - maar het is gebeurd! Paaien in november of december is de meest gebruikelijke tijd, wat 

betekent dat de regen in de maand daarvoor moet beginnen en moet doorgaan.  

Alle fasen van de trek van de krabben omvatten kolossale aantallen krabben en ze komen overal op het 

eiland voor. Als het blijft regenen, is er meestal een tweede, en soms zelfs een derde, kleinere, trek door 

krabben die niet meededen aan de eerste tocht.  

Helaas voor de inwoners van Christmas-Island – en voor u, als u er eens op bezoek bent – maar gelukkig 

voor de krabben: ze zijn niet echt eetbaar. Ze zijn te klein en het vlees is te waterig ! 

(Willem-Alexander Arnhemer – 140903) 

 

 

Persvrijheid - een kostbaar goed  
 
Op 2 januari 2020 heeft Deutsche Post een speciale zegel uitgegeven met als onderwerp "persvrijheid". 

Eigenlijk was de postzegel laat met het oog op de gebeurtenissen die wereldwijd plaatsvinden.   Jaar na 

jaar worden journalisten gehinderd, vervolgd, gearresteerd 

en veroordeeld bij de uitvoering van hun werk - vaak 

zonder grondwettelijke procedure of rechtvaardiging. De 

AIJP, de wereld vereniging van Filatelistische Schrijvers 

en Journalisten, veroordeelt dergelijke gebeurtenissen op 

iedere mogelijke manier en bevestigt haar doelstelling dat 

journalisten vrij en ongehinderd moeten kunnen werken. 

Een "vrije pers" is een groot goed, dat te allen tijde moet 

worden geclaimd, zelfs in de zogenaamde democratische 

staten  - en zelfs daar is persvrijheid soms in gevaar. 

Torsten Berndt, hoofdredacteur van ‘Briefmarken Spiegel’ 

en lid van de AIJP schreef over het motief van de postzegel in zijn redactionele commentaar in de uitgave 

van BS van januari 2020.  De nu gepresenteerde postzegel  herinnert ook de echt machtige of schijnbaar 

machtige mensen die zich graag verbergen achter dikke muren, waardoor soms geen kritische vragen 

worden gesteld.  

(AIJP/PCP-WM - 200109)   

 

Méditerrane Bomen:  
 

La Poste (F) heeft op 10 juli 2017 een postzegel uitgegeven met als 

onderwerp "mediterrane bomen", dus bomen uit het Middellandse Zee 

gebied. Het betreft hier een gemeenschappelijk thema van 12 van de 20  bij 

“MED POSTALE” aangesloten staten.  Het kan niet genoeg benadrukt 

worden dat het Middellandse Zee een toevluchtsoord is voor allerlei soorten, 

dieren en planten. Naast een maritiem ecosysteem dat ongeëvenaard is, kan 

het Middellandse  Zee gebied bogen op een ongeëvenaarde planten-rijkdom aan zijn 

kusten.   
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En als we het over de Middellandse Zee hebben, dan komt er meteen zijn meest bekende en bijna 

symbolische boom: de olijfboom. Oorspronkelijk afkomstig uit het Sahara 

gebied, werd de boom ongeveer 10.000 jaar geleden gedomesticeerd en wordt 

sindsdien gebruikt voor de productie van de vruchten en olijfolie. De 

olijfboom  moet echter het landschap delen met andere bepalende soorten. Wat 

zou deze regio zijn zonder de aanwezigheid van zee-dennen en van de groene 

eik? Dit zijn twee overheersende soorten in het Middellandse Zee gebied. Ze 

zijn robuust en kunnen enkele honderden jaren leven, tot meer dan 500 jaar 

voor de dennen. Er zijn nog meer uitzonderlijke soorten zoals Tamaris, hoewel 

minder imposant als een eikenboom. Of de Mimosa, waarvan de 

vroegbloeiende sterk geurende bloemen al in februari met hen gele kleur de 

winter verlichten. Tot slot, als de Arbutus  de ogen verrijkt met zijn roodbruine 

schors en helder groene bladeren, verrijkt het ook de smaakpapillen van zijn 

vrij vlezige vruchten die soms aardbeien worden genoemd en waarvan het vlees, zowel pittig als zoet, 

rijk is aan vitamine C. De 

Middellandse Zee biedt 

een veel completere palet 

aan kleuren en geuren dan 

de kleur die op de 

postzegel wordt 

weergegeven, ook al geeft 

deze afbeelding al een 

mooie kijk op de rijkdom die deze regio te bieden heeft.                                           

(Anna C. van der Maade – 200122) 

 

Post bezorgen in de Biesbosch: 
 
Op 16 december 2013 was op Omroep Brabant een TV-uitzending te zien, waarin ons bestuurslid en 

hoofd rondzendverkeer, Ludwig Engst, de hoofdrol speelde. Hij was te zien op zijn tocht langs een 

aantal afgelegen boerderijen in de Biesbosch voor de bezorging van de post, namens PostNL.  

Als u de uitzending nog eens zou willen zien, kijkt u dan eens op YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=tTdDOd3RiUE  

 

Maar nu (200120) verscheen in het AD het bericht dat PostNL na 125 jaar stopt met postboot in 

Biesbosch: ‘Drie uur varen voor paar brieven’, dat kan eigenlijk niet meer. 

PostNL gaat stoppen met de 

postbezorging per boot in de Biesbosch. 

Drie uur varen voor vijf adressen is niet 

duurzaam en efficiënt, vindt het bedrijf. 

Het is nog niet bekend wanneer de laatste 

‘postronde’ plaatsvindt. ,,Een datum 

hebben we nog niet’’, zegt een 

woordvoerder van PostNL. ,,Omdat we 

niet weten hoe de toekomst eruit gaat 

zien.’’ 

PostNL is momenteel in overleg met 

bewoners om te zoeken naar een 

alternatief. Met het stoppen van de postbezorging in de Biesbosch komt er een eind aan een traditie die 

dateert van 1896. ,,Zo’n postboot was natuurlijk wel een stukje uitstraling. Die deed het goed op krant 

en televisie’’, zeggen bewoners. 

 

In 2017 publiceerde Cees Schuller, telg uit een familie postbestellers in de Biesbosch, een boek over de 

historie van zo’n twintig mannen en een vrouw die vanaf het bijkantoor in Drimmelen hun ronde door 

het huidig nationaal park maakten. Over de 45 kilometer lange tocht langs de vijf PTT-brievenbussen 

Arbutus is een geslacht uit de heidefamilie (Ericaceae), dat van nature voorkomt in het 
Middellandse Zeegebied, West-Europa en Noord-Amerika. Het zijn groenblijvende 

bomen of grote struiken, die 5 tot 25 meter hoog worden. Ze hebben een rode of bruine 
bast. De bladeren zijn spiraalvormig op de takken gerangschikt, ovaal tot breed-

lancetvormig en met een gezaagde of gladde rand. De bloemen zijn klokvormig, 0,5-1 
cm lang en wit of roze van kleur. Ze groeien afhankelijk van de soort in trossen of 

pluimen. De vruchten zijn rode of oranje, 1–2 cm grote bessen met een ruwe schil en 
geel vruchtvlees. De vruchten bevatten meerdere zeer kleine zaden. De vruchten zijn 

eetbaar, maar hebben weinig aroma. 

https://www.youtube.com/watch?v=tTdDOd3RiUE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidefamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zeegebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenblijvend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boom_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tros_(bloeiwijze)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pluim_(bloeiwijze)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bes_(botanisch)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtvlees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(plant)
https://www.ad.nl/binnenland/postnl-stopt-na-125-jaar-met-postboot-in-biesbosch-drie-uur-varen-voor-paar-brieven~a5b5e264/164800866/
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deden ze toen nog twee dagen. Die twee dagen zijn verkort naar drie uur, maar ook dat is te lang voor 

vijf adressen. 

,,De postboot is niet meer bevaarbaar’’, weet Cor de Wijs (70), die in 2011 met pensioen ging. Hij werd 

opgevolgd door Ludwig Engst, maar vaart nog één keer per week een ronde. Volgens Engst waren er 

twee jaar geleden plannen om elektrisch te varen, maar daar heeft hij niks meer over gehoord. En De 

Wijs: ,,Met m’n 70ste zou ik er echt mee stoppen, dat was 3 oktober. Daarna vroegen ze of ik nog tot 1 

februari door wou gaan. Dat is nu eind februari geworden.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Een datum hebben we nog niet’’, zegt de woordvoerder van PostNL, ,,omdat we niet weten hoe de 

toekomst eruit gaat zien.’’ Gesprekken met bewoners zijn gaande, maar een oplossing is er nog niet, 

weet Jan Saarloos van de Biesboschhoeve. Dat er een einde komt aan postbezorging per boot ‘is niet 

fijn’. Maar hij heeft er wel begrip voor. ,,Dat is te veel CO2-uitstoot voor die paar brieven. Het worden 

er ook elk jaar minder. En als de bezorgers dan ook nog eens drie uur onderweg zijn...’’ 

 

 

Evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u dat uw evenement wordt opgenomen in de evenementenlijst? 
Voor het inzenden kunt u het beste uw mededelingen in ‘platte’ tekst in Word 
inzenden, of als tekst in uw e-mailbericht, zodat wij de tekst kunnen kopiëren 
en waardoor er geen fouten kunnen worden gemaakt bij het overnemen van 

uw tekst. Inzenden aan yapa79dw@kpnmail.nl  
Vergeet u vooral ook niet te vermelden waar, wanneer en hoe laat en neem 

s.v.p. een informatie (e-mail) adres en/of een telefoonnummer op in uw 
bericht. 

De evenementenlijst is niet bedoeld voor uw ledenbijeenkomsten, maar 
vooral voor beurzen en andere evenementen die ook door buitenstaanders 

bezocht kunnen worden. 
 

De OVVP Nieuwsbrief verschijnt rond de eerste van de maand. Om uw bericht 
geplaatst te krijgen kunt u het beste rekening houden met de sluitingsdatum 

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 
 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl


13 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

Woensdag 20 februari 2020 

  op pagina’s 16,17,18, 19, 20  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Deze maand geen reacties. Als u wilt reageren: yapa79dw@kpnmail.nl  
 

 

 
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 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 

 

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   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  

 

uw reacties 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl


14 

 

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 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 

 

Klimmen: 2020  ‘t  Fakteurke Klimmen organiseert: in Locatie Op d’r Plats. - Zaal open 18h30 de veiling begint om 20.00 uur 

een zgn. wilde veiling. - Dinsdag 18 februari ruilbeurs - Dinsdag 17 maart jaarvergadering - Zondagochtend 29 maart 5 de 

zondag Hobby-Brocante - Dinsdag 31 maart ruilbeurs - Dinsdag 28 april ruilbeurs - Dinsdag 26 mei ruilbeurs - Zondagochtend 

31 mei 5 de zondag Hobby-Brocante - Dinsdag 30 juni ruilbeurs - In juli is er geen bijeenkomst - Dinsdag 25 augustus ruilbeurs 

- Zondagochtend 30 augustus 5 de zondag Hobby-Brocante - Dinsdag 29 september ruilbeurs - Dinsdag 27 oktober ruilbeurs - 

Dinsdag 24 november ruilbeurs - Zondagochtend 29 november 5 de zondag Hobby- Brocante - Dinsdag 22 december ruilbeurs. 

- Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk.   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 – 

 

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: 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: 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. 

- 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 

 

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  

 

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

10.00-16.00 u - 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 : Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert winkelwagenmuntenbeurzen in Wijkgebouw "De Golfstroom", Witte de 

Withstraat 24, 5463 ET  Veghel. De ingang van het gebouw is aan de zijde van de van Heemskerkstraat, waar dan ook veel 

gratis parkeerplaatsen aanwezig zijn. Data 5 april 2020 en 20 december 2020  - 10.00 - 14.00 u.  Info: Marcel Bosch, 0413-

367786 of 06-13613705 of verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl http://www.verzamelbeursveghel.nl/ Toegang volwassen 

€ 2,00  -  Jeugd € 0,50. Elke winkelwagenmuntenbeurs een expositie winkelwagenmunten. 

 

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. 

http://www.fakteurke.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelverenigingdebevelanden.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
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/
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
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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: 
 
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 

 

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 

 

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 

 

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.  

 

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 februari 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: 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 

 

Perk: 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: 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 

mailto:postzegelclub@home.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:secretariaat@depostiljon.net
http://www.depostiljon.net/
mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
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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: 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 Rusland Stockboekje g   7,60   

2 Motief schepen op kaarten g   20,00   

3 Nederland FDC 220-343     10,00   

4 Diversen leeg stockboek 64 bl zw.     5,00   

5 Motief stockboek Olym.Spelen p    7,60   

6 Motief blokken Michael Jackson p   2,00   

7 Oostenrijk diverse blokken g   5,00   

8 Duitse Rijk collectie in DAVO album g   20,00   

9 Motief diversen op bladen     7,60   

10 Engeland stockboekje g   2,60   

11 Nederland stockboekje p 221,50 20,00   

12 Nederland zilveren zegel 12,5 G g   5,00   

13 Bundespost 4 toeslagseries g 32,50 5,00   

14 D.D.R. 5 series g 71,50 5,00   

15 D.D.R. 289-92 + 1174-78 g 50,00 4,00   

16 Japan 2 series p   3,00   

17 Ver.Naties Wenen + Kosovozegels g   2,00   

18 Finsterwalde nr 1-12 p   2,00   

19 Franse Zone nr 1-13 p 28,00 5,00   

20 Oostenrijk Abstimmungsmarken p 80,00 10,00   

Veiling 461 – 20 februari 2020 
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21 Nederland 374-378+596-600 g 12,30 3,00   

22 Nederland 1709 A-J g 7,00 1,60   

23 Nederland 2246b+2247b g 40,00 7,00   

24 Nederland 2581-2592 g 10,80 2,60   

25 Nederland 2593-2602 g 9,00 2,00   

26 Nederland 3362 A-F g 9,80 2,20   

27 Nederland 3586 A-F g 7,10 1,60   

28 Danzig nr 16-25 g 46,00 4,00   

29 Danzig nr 21-25 + 50-52 o 8,00 1,60   

30 Danzig nr 177-180 p 6,00 1,20   

31 Danzig nr 251-255 g 32,00 6,00   

32 Danzig nr 267-68+306-308 g 11,50 2,20   

33 Duitse Rijk 664+672-672 g 15,00 1,60   

34 Duitse Rijk 684-85 + 694 g 14,50 1,60   

35 Duitse Rijk 689-691 g 16,00 1,60   

36 Duitse Rijk 730-738 g 26,00 2,60   

37 Duitse Rijk Z738-Z739 g 14,00 1,60   

38 Duitse Rijk 744-746 g 24,70 3,00   

39 Duitse Rijk nr 747 g 35,00 4,00   

40 Duitse Rijk 748-750 g 22,50 2,60   

41 Duitse Rijk 779-80+804-05 g 26,50 3,00   

42 Duitse Rijk 813-814 g 37,00 4,00   

43 Wereld stockboek     3,00   

44 Belgie stockboek g   1,00   

45 Midden Oosten stockboek g   2,00   

46 Nederland FDC nr 23   60,00 3,00   

47 Nederland nr 356-373 o 173,00 10,00   

48 Wereld stockboek p/o/g   5,00   

49 Nederland 346-349 o 544,00 50,00   

50 Nederland Dienst 20-40 g 40,00 3,00   

51 Nederland 556-560 o 90,00 7,00   

52 Wereld doos met 10 stockboeken     5,00   

53 Motief Voetbal+Zegel op zegel g   2,80   

54 Nederland 4 maximumkaarten 2019 g   2,00   

55 Faroer 42-46 + blok p  20,50 2,60   

56 Wereld diversen in boek o/g   5,00   
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57 Motief schilderijen in boek g   4,00   

58 oost Europa 600 zegels in boek g   3,00   

59 Nederland Vincent van Goch g 21,00 2,60   

60 Nederland 596-600 p 12,50 2,00   

61 Nederland 641-645 g 22,00 3,20   

62 Nederland 676-680 p 10,00 2,00   

63 Wereld ringband met brieven g   7,60   

64 Nederland FDC album 163-287 onb   10,00   

65 Nederland Dag v.d. postzegel 2014 p 18,00 8,60   

66 Nederland Vel 2424 p   3,80   

67 Nederland Vel 2802 p   10,00   

68 Duitse Rijk  Dienst nr 65 g 600,00 60,00   

69 Duitse Rijk  Dienst nr 86 g 180,00 18,00   

70 Diverse Landen 20 blokken p/g 70,00 5,00   

71 Duitsland 20 Postzegelboekjes p 300,00 20,00   

72 Nederland 40 Postzegelboekjes p 160,00 10,00   

73 Nederland 36 Postzegelboekjes p 150,00 10,00   

74 Nederland Collectie in Davo 1988-1993 p 150,00 8,00   

75 Island Man 6 Postzegelboekjes treinen g   5,00   

76 Island Man 
5 Postzegelboekjes 
diversen g   5,00   

77 Nederland Collectie in DAVO t/m1995 g 400,00 25,00   

78 Indonesie stockboek g   5,00   

79 Zweden stockboek g   5,00   

80 Nederland vel 100 jaar KNMI p   4,00   

81 Nederland Vel Kon.Huwelijk p   8,00   

82 Nederland brief met zegel 259 g   10,00   

83 Nederland Vel 2909 p   8,00   

84 Nederland Vel 3108-3112 p   8,00   

85 Nederland stockboekje dieren g 24,00 5,00   

86 Nederland biefkaart portvrij 1920 g   5,00   

87 Wereld 
5 stockboekjes + 10 
velletjes p/g   1,00   

88 Nederland 379-391 +379A-D p 24,30 5,00   

89 Nederland 350-353 p 43,00 6,00   

90 Bundespost 147+153-154 g 65,00 6,00   

91 Bundespost 150-152-155-162-166 g 64,00 3,00   
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92 Duitse Rijk  238-245 p 5,00 1,00   

93 Duitse Rijk  233-234 g 60,00 5,00   

94 Duitse Rijk  364-367 g 35,00 4,00   

95 Duitse Rijk  403-406 g 65,00 7,60   

96 Berlijn nr 42-60 g 50,00 5,00   

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

98 Spanje jaargang 1974-1975 g 38,00 5,00   

99 Spanje jaargang 1976-1977 g 30,00 4,00   

100 Spanje stockkaart p 60,00 4,00   

101 Spanje 10 blokken 3756-66 p  34,00 6,00   

102 Nederland brief uit 1933 met 2xnr 90 g   20,00   

103 Nederland jaargang 1972-1973 p 45,00 2,00   

104 Nederland jaargang 1974-195 p 39,00 2,00   

105 Nederland 4 oude brieven g   8,00   

106 Nederland V2424-28 + blok 2441 p 18,00 4,00   

107 Wereld stockboek diversen     3,00   

108 Nederland Collectie 1945-1973 p   10,00   

109 Nederland FDC album met 149-248     10,00   

110 Nederland FDC album met 249-359     10,00   

111 Nederland FDC album met 371-429     20,00   

112 
Engelse 
Kolonien stockboekje     10,00   

113 Zwitserland restant collectie     4,00   

114 Italie collectie         25,00   

115 Guernsey stockboekje     10,00   

116 Wereld stockboek     10,00   

117 Zwitserland maximumkaarten     5,00   

118 Nederland nr 518-533 Juliana p 360,00 40,00   

119 Nederland nr 534-535 Juliana p 275,00 30,00   

120 Nederland nr 536 Juliana p 615,00 75,00   

121 Nederland nr 537 Juliana p 410,00 45,00   

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

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

124 D.D.R. zegels uit kinderblokken onb 40,00 5,00   

125 Duitsland 22 blokken p 75,00 7,60   

126 Oostenrijk stockboek 1983-2008 g 200,00 20,00   
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127 Duitsland 
Collectie in DAVO 1970-
1990 p/g 300,00 10,00   

128 Duitsland stockboek zegels/brieven g   5,00   

129 Nederland 3069-3078 g 16,00 3,20   

130 Nederland 3632-3641 g 17,00 3,40   

131 Nederland 3726-3735 g 17,00 3,40   

132 Nederland 3684-3693 g 17,00 3,40   

133 Nederland 3658-3667 g 17,00 3,40   

134 Spanje  2 blokken voetbal p   9,00   

135 Belgie niet aangenomen ontwerp     5,00   

136 Nederland Bak met FDC's onb   5,00   

137 Spanje 4668-4672   12,50 4,00   

138 Spanje jaargang 1961 g 38,00 4,00   

139 Spanje  vel paarden 1998 g 34,00 5,00   

140 Spanje vel paarden 1999 g 44,00 6,00   

141 Nederland Jaargang 1977-1978 p 22,00 2,00   

142 Nederland Jaargang 1979-1981 p 26,00 2,00   

143 Nederland brief uit 1883 met nr 19 g   25,00   

144 Nederland Jaargang 1955 p 54,00 10,00   

145 Spanje Jaargang 1979+1982 g 22,00 3,00   

146 Berlijn nr 68-70 onb 130,00 22,00   

147 Berlijn nr 126-127 (2x) p/g 15,50 1,20   

148 Oud Duitsland Sachsen nr 8-11 g 65,00 6,40   

149 Saargebied nr 50-52 onb 15,00 2,00   

150 Saarland nr 297-298 onb 76,50 15,00   

    TOTAAL 1.208,20    

 


