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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  maart 2020 - 14e jaargang – nummer: 171 
 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: 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:  
 
Ondanks het minder goede weer, voetbal op teevee en de bijeenkomst op een donderdag i.p.v. woensdag 

kon de voorzitter om 20.00 uur toch nog 47 leden welkom heten. Van het bestuur heeft Ludwig Engst 

zich afgemeld en ook Jurn Dijkhuis, die ziek is. We hadden Reinder Luinge willen vragen hem tijdelijk 

te vervangen, maar ook hij moest zich wegens ziekte afmelden. 

Ingekomen stukken: 

Van Surplus kregen we bericht dat de tarieven bij de Bunthoef zijn verhoogd met ongeveer 10%. 

Ons lid Joep de Monte heeft een kopie ingezonden van zijn brief van 27 januari 

j.l. aan de Bibliotheek De Nieuwe Veste te Breda. Hij protesteert tegen het 

gegeven dat de Michel Catalogi niet meer (voldoende) in de bibliotheek zijn of 

worden vervangen. Hij wacht nog op een antwoord. 

Onze vereniging heeft overigens ook een aantal catalogi, te lenen via Cees 

Pijpers. 

Er waren geen verdere mededelingen en van de rondvraag werd geen gebruik 

gemaakt. 

Jan Dirk de Koning had in zijn quiz weer 10 zeer interessante, maar ook moeilijke vragen.  

Er waren enkele zeer waardevolle zegels in de veiling, wat een hele mooie opbrengst met zich 

meebracht. Cees Pijpers won de toto.  

(Rien Kooiman) 

Volgende ledenbijeenkomst: donderdag 19 maart 2020  (N.B.:  op donderdag !!!) 

 

Verdere bijeenkomsten in 2020:  
 

Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal 

open 19.00 u).  
Bijeenkomsten 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 

 

 

mailto:secretariaat.ovvp@gmail.com
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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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Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 1 februari 2020 

hadden we ruim 80 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.  

 

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: 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: 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… 

 

 
 
 
 
 
 
 

O 

mailto:Ceespijpers3@gmail.com
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
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Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst: 
 
Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van postzegels, 

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

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

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

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

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

 

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

algemeen wordt goed verkocht uit onze rondzendboekjes, dus 

om uw overtollige zegels en 

poststukken kwijt te kunnen is 

het heel aantrekkelijk boekjes 

vol te plakken. Informatie bij 

hoofd rondzendverkeer: 

Ludwig Engst tel. 0162 

684934  l.engst@hetnet.nl . 

Rondzendboekjes kosten  Є 

1,25 per boekje. 

 

 

Artikelen Nieuwsbrief: 
 

Als u een leuk (filatelistisch) verhaal heeft 

over welk filatelistisch onderwerp dan ook, 

dan zullen we dat graag opnemen. En, 

mocht u een verhaal hebben maar het liever 

niet zelf schrijven, het bestuur – de redactie -  is graag bereid een handje te helpen. 

 

 

 
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.  

 
 

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/   

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/98/41458ISSUE98_F1SS_RGBWeb.pdf
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/98/41458ISSUE98_F1SS_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/98/3a84abec3b0907938a0a1f98a58ecae1
https://flipboek.editoo.nl/41458/98/3a84abec3b0907938a0a1f98a58ecae1
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
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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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 

 

 
 
 
Bij onze buren:   
 

Boortmeerbeek (B): Filatelieclub ‘De Postiljon’- Boortmeerbeek (B):  Het clubblad van deze maand, 

alsook het vorige clubblad, zijn in pdf-formaat te bekijken of af te drukken via de website. Ga hiervoor 

naar : http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html 

 

Helmond: Op zondag 22 maart 2020 houdt Filatelistenvereniging “De Helmveste” te Helmond een 

grote nalatenschappenveiling en een ruilbeurs. De ruilbeurs begint om 9.30 uur en duurt tot 13.00 uur. 

Ook de veiling is voor iedereen toegankelijk en als u nog geen lid  bent ontvangt u een gratis 

proeflidmaatschap voor onze vereniging gedurende 2 maanden. De ruim 200 kavels zijn te bezichtigen 

van 11.00 tot 13.00 uur. De veiling start om 13.30 uur.  Afrekenen kan alleen contant, pinnen is niet 

mogelijk. 

Er is een enorm aanbod van niet uitgekavelde verzamelingen Nederland, FDC-’s,  landenverzamelingen, 

motief,  nominaal, verrassingsdozen, stockboeken, catalogi, enz. Heel veel verzamelingen zitten in 

mooie albums van onder andere DAVO en andere merken. Dit alles tegen zeer lage inzetprijzen en 

slechts 10% veilingkosten. 

De volledige kavellijst kunt u downloaden via onze site www.dehelmveste.nl of aanvragen via 

jtcteh@gmail.com. 

Beurs en veiling vinden plaats in Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1, 5709 BT  Helmond.  

(navigatieadres: Twentehof 93, Helmond). 

http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html
http://www.dehelmveste.nl/
mailto:jtcteh@gmail.com


5 

 

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…….. 

 

------------------------- 

Te koop: 270 Ned Postzegelmapjes in 11 stuks nieuwe DAVO albums met 

cassettes, 

v.a. nr. 1 t/m nr. 220b, met doubletten, - Cat waarde zonder de albums  1.260  Euro 

Tel: Tom -    013 – 4 67 12 47 

--------------------------- 

Wie heeft belangstelling voor postfrisse zegels uit Zuid Korea uit de jaren 1993, 1994 en 1995? 

In totaal 51 postzegelboekjes, 31 losse velletjes en 87 zegels.  Frans Eikhout 0653103313 

 

 
 
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. 

 
 
De humorist met de scherpe tong: 
 

http://www.oosterhouterpost.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FCharles-Dickens-Famous-Anniversary-Limited%2Fdp%2FB07LGJ3PFQ&psig=AOvVaw0wfYQs4u0Z2odtRUSRJrac&ust=1582194675459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjZ1Na03ecCFQAAAAAdAAAAABAh
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Op 7 februari 1812 werd in Landport – in de buurt van Portsmouth (GB) een van de grootste en meest 

gelezen schrijvers en humoristen tijdens het victoriaans tijdperk en de eerste literaire chroniqueur van 

de grootstad midden in de industriële revolutie van Engeland geboren: Charles John Huffam Dickens. 

Charles, de tweede van acht kinderen van kantoorbediende John Dickens en zijn vrouw Elizabeth, is een 

zwak kind. Bij de uitgelaten spelletjes van andere kinderen kan hij alleen van achter het raam toekijken, 

zodat hij vooral op zichzelf aangewezen is.  

 

Hij kan nog maar net lezen, als hij bekend wordt met de werken van Cervantes, en als hij Robinson 

Cruseo en de sprookjes uit 1001 nacht leert kennen.  Zijn verstand is enorm, evenals zijn fantasie. De 

gelukkigste jaren van zijn 

leven brengt hij door in 

Chatham. Maar dan begint 

voor hem de harde school van 

het leven. Zijn vader raakt na 

zijn verhuizing naar Camden 

Town in Londen in geldnood 

en komt in de gevangenis. En 

binnen de kortste tijd zit bijna 

heel de familie in de cel, 

behalve Charles en één van 

zijn zusters. De wijk en de stad 

inspireerden Dickens en 

kropen in zijn kleren: de 

overvolle straten met karren en 

koetsen, met ruiters en 

straatventers, de eet- en 

koffiestalletjes tussen de 

afvalhopen en de bouwwerven 

in, de blootsvoetse en in 

lompen geklede kinderen... 

Dickens zou in de loop van 

zijn leven overal komen: in 

werkhuizen en huurkazernes, in duistere kroegen, een opiumkit en mistige steegjes, in sloppenwijken 

en lijkenhuizen, in gevangenissen. Hun nieuwe huis in Bayham Street was met een meid en een 

onderhuurder niet alleen druk bevolkt, het was ook benepen. De financiële moeilijkheden van zijn vader, 

een aimabel man, speelden hierin een rol. In 1824 werden zijn vader en de familie wegens schulden in 

de beruchte gevangenis Marshalsea Prison opgesloten. De twaalfjarige Charles verliet zijn school en 

ging werken in Warren's Shoe Blacking Factory. In die 

schoensmeerfabriek, in een vervallen magazijn 

bij Hungerford Stairs aan de oever van de 

stinkende rivier, werkte hij tien uur per dag en 

leerde hij de arbeidsomstandigheden kennen. 

Het werd, net zoals de gekwetste kinderziel, 

een belangrijk thema in zijn werk. Als hij daar 

wegloopt, brengt zijn moeder hem terug. Dat 

maakt indruk: “ik heb nooit vergeten, ik kan 

nooit vergeten, ik zal nooit vergeten dat het 

mijn moeder was die mij in dit bedrijf 

terugbrengen wilde….!” 

Op zijn vijftiende ging hij werken op een advocatenkantoor en leerde 

zichzelf stenografie. Op dit kantoor kwam hij in de gelegenheid verschillende mensen te bestuderen. In 

1835 werd hij verslaggever in de kamer voor de “Morning Chronicle” en ontstond uit zijn journalistiek 

zijn eerste literaire werk. Deze beschrijvingen van Londen en het buitenleven werden later gebundeld 

in Sketches by Boz (1836). 'Boz' was de bijnaam van zijn altijd verkouden jongere broer Moses.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Victoriaans_tijdperk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Industri%C3%ABle_revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stenografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sketches_by_Boz
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gbstampsonline.co.uk%2Fsg3330-3335-2012-charles-dickens-stamp-set-2286-p.asp&psig=AOvVaw0wfYQs4u0Z2odtRUSRJrac&ust=1582194675459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjZ1Na03ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.stampboards.com%2Fviewtopic.php%3Ff%3D28%26t%3D87225&psig=AOvVaw0wfYQs4u0Z2odtRUSRJrac&ust=1582194675459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjZ1Na03ecCFQAAAAAdAAAAABAr
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.dreamstime.com%2Fcharles-dickens-portret-image125545189&psig=AOvVaw0-UOLRWavSt3KECxE0dnlN&ust=1582386679716000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDC7YaA4-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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Dickens was een migrant. Om een echte Londenaar te zijn, moest men geboren zijn binnen de 

geluidsafstand van de kerkklokken van St. Mary-le-Bowkerk. Londen, een plek van extreme rijkdom en 

mensonterende ellende, was zijn muze met wie hij een haat-liefdeverhouding had. 'Wat een verbazing-

wekkende plek leek Londen' zegt David Copperfield, 'toen ik het zag vanuit de verte.' Het negentiende-

eeuwse Londen barstte als een plek van belofte uit zijn voegen. Als een gelukszoekersmagneet nam de 

bevolking ongezien toe. Bij de aankomst van Dickens telde de stad anderhalf miljoen inwoners, bij zijn 

dood in 1870 waren dat er 3,5 miljoen. 

In 1842 reisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij pleitte voor de afschaffing van de slavernij. Hij 

vertrok vol enthousiasme maar kwam ontgoocheld terug. Zijn ervaringen schreef hij neer in “American 

Notes” uit 1842. In 1843 verscheen zijn eerste en beroemdste kerstvertelling: “A Christmas Carol in 

Prose”, een verhaal dat tot op heden in allerlei bewerkingen opgevoerd en verfilmd wordt. De jaren 

daarna verschenen andere ontroerende kerstvertellingen zoals “The Chimes”, “The Cricket on the 

Hearth”, “The Battle of Life” en “The haunted Man”. In 1844 bezocht hij Italië (“Pictures from Italy”, 

1846), in 1846 Zwitserland, waar “Dombey and son” (1848) ontstond. In 1850 startte Dickens met zijn 

weekblad Household Words en nam hij zijn intrek in Wellington Street 16. Veel van zijn werk verscheen 

als feuilleton in dit blad dat hij redigeerde en in de opvolger ervan, All the Year Round. De oprichting 

van dit laatste tijdschrift viel samen met de verhuizing naar Wellington Street 26, een huis dat er nog 

steeds staat. Van 1853 tot 1870 trad Dickens regelmatig en succesvol op als voorlezer. Hiertoe bewerkte 

hij zijn teksten ingrijpend. Naast zijn schrijven deed Dickens aan liefdadigheid, voerde hij campagne 

voor de volksgezondheid, de huisvesting en opvoeding, hij reisde en wandelde vaak. Zijn slapeloosheid 

en zijn vriendschap met enkele 

politieofficieren brachten hem in contact met 

misdadigers, nachtbrakers, portiers, prosti-

tuees, nachtwerkers en daklozen.  

Dickens' huwelijk met Catherine Hogarth, dat 

hij weinig inspirerend vond, eindigde na 22 

jaar, mede beïnvloed door zijn affaire met de 

jongere actrice Ellen Ternan. Het koppel 

Dickens-Hogarth had tien kinderen.  

Charles Dickens sukkelde vanaf 1860 met zijn 

gezondheid. De lezingen die hij gaf putten 

hem uit en eisten hun tol. Zijn laatste afge-

werkte roman is “Our Mutual Friend” uit 

1865. Dickens overleed in 1870 op 58-jarige leeftijd, terwijl hij bezig was aan “The Mystery of Edwin 

Drood”. Hij werd op voorspraak van koningin Victoria en tegen zijn wil in begraven in de Poets' Corner 

in Westminster Abbey in Londen. Dickens gaf echter de voorkeur aan het familiegraf in Highgate, waar 

zijn tijdgenoot Karl Marx een decennium later begraven zou worden.  

En uitspraak van Dickens: “Wat ik in mijn leven heb geprobeerd te doen, heb ik met heel mijn hart  en 

goed te doen gedaan. Als ik me aan een opgave wijdde, deed ik dat met heel mijn hart.” 

(Anna C. van der Maade – 170222) 

 

 

Cassel: 
 
Kassel (officieel: Cassel) is een stad in het 

Franse Noorderdepartement, gelegen in de 

Franse Westhoek en Frans-Vlaanderen, op 

enkele kilometers van Duinkerken. Ze heeft 

ongeveer 2500 inwoners op een oppervlakte 

van 13,13 km².  

Kassel is gelegen op de 176 meter hoge 

Kasselberg (met daarnaast de Wouwenberg 

die men ook Recollettenberg noemt, 141 

meter), het hoogste punt van de Westhoek. Het is een kleinstedelijk centrum (kantonhoofdplaats, 

onderwijsinstellingen) met dagtoerisme.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_migratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij
https://nl.wikipedia.org/wiki/American_Notes
https://nl.wikipedia.org/wiki/American_Notes
https://nl.wikipedia.org/wiki/A_Christmas_Carol_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/A_Christmas_Carol_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Household_Words
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feuilleton
https://nl.wikipedia.org/wiki/All_the_Year_Round
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caritas_(deugd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Catherine_Dickens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Our_Mutual_Friend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victoria_van_het_Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poets%27_Corner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westminster_Abbey
https://nl.wikipedia.org/wiki/Highgate_Cemetery
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorderdepartement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Westhoek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans-Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasselberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouwenberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westhoek_(Frans-Belgische_regio)
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdickensmuseum.com%2Fblogs%2Fcharles-dickens-museum%2Fcharles-dickens-and-america-part-1&psig=AOvVaw0wfYQs4u0Z2odtRUSRJrac&ust=1582194675459000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjZ1Na03ecCFQAAAAAdAAAAABAa
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Vanaf het hoogste punt van de berg Cassel, met mooie windmolen uit de 18e eeuw, op een hoogte van 

176 m, is de prachtige vlakte van binnen-Vlaanderen te overzien. Lager gelegen kan men de route van 

de Romeinse wegen zien die benadrukken hoe de geografische ligging van Cassel altijd een strategisch 

punt is geweest. Wandelend langs het pad via de wallen of het binnenkomen via één van de 

toegangspoorten, overblijfselen van de ommuurde stad, herinneren we 

ons dat deze stad het slachtoffer  was van vele veldslagen. Voordat het in 

1678 definitief Frans werd, werd het op zijn beurt overheerst door 

Vlaanderen, Spanje, Frankrijk.  Cassel's rijkdom aan erfgoed 

weerspiegelt zijn prestigieuze verleden. Het grote silhouet van de molen 

("Kasteelmullen") en de weelderige kerk de Notre-Dame met drie gelijke 

schepen, ook wel de hallenkerk ("Hallekerque" genoemd), waken trouw 

over deze levendige noord-franse stad, die in 2018 werd gekozen tot het 

favoriete dorp van de Fransen, het mooiste dorp van Frankrijk.   

Wandelend door de stad, ontdekt de wandelaar het ‘Mac-Mahon Hotel’ 

(1631), een getuige van de traditionele architectuur van Vlaanderen, en 

vervolgens het ‘Hotel de la Noble Cour’, gebouwd in 1634, waarvan de gevel de Italiaanse artistieke 

invloed van de Renaissance weerspiegelt. Generaal Foch maakte er in 1914 zijn hoofdkwartier van, dit 

hotel herbergt nu het Departementsmuseum Vlaanderen. Verderop wacht het ‘Frégate’, het kasteel van 

generaal Dominique Vandamme, om zijn voormalige glans terug te krijgen... 

Andere lokale beroemdheden, de reuzen ‘Reuzen Papa’ (6,25 m), verkleed als legionairs, en’ Reuze 

Mama’ (5,85 m), gekleed in een mooie rode jurk, komen alleen buiten voor de twee jaarlijkse 

carnavalsoptochten. Deze legendarische helden, geclassificeerd als historische monumenten, paraderen 

vervolgens door de straten met volop muziek, voor een dag vol festiviteiten die vroeg begint en laat 

eindigt. 

La Poste gaf op 27 juni 2019 een postzegel uit – met eerste dag-stempel – om de verkiezing tot ‘mooiste 

dorp van Frankrijk’ te onderstrepen. 

 

 

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’.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

verzonden) of bent u de 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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“La Clemenza di Tito”- Salzburger Festspielen – juli 2017: 
 
Het Salzburger Festival van het jaar 2017 was filatelistisch zeer kleurrijk. Postzegelverzamelaars-

vereniging ‘Erste Österreichische Arbeiter-Briefmarkensammlerverein’ 

(de eerste Oostenrijkse arbeiders-postzegelverzamelaars-vereniging), 

heeft samen met de Oostenrijkse Post, kleurrijke enveloppen uitgegeven. 

Gepersonaliseerde postzegels met motieven uit de Opera van Wolfgang 

Amadeus Mozart "La Clemenzia di Tito" (de edelmoedigheid van Titus) 

werden ook aangeboden. Op 22 juli  2017 was het speciale postkantoor 

in Schloss Mirabell in Salzburg geopend 

van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Motieven van Mozart’s  Opera zijn 

gebruikt voor vier enveloppen en 

persoonlijke postzegels. De zegels en 

enveloppen tonen keizer Titus (met 

laurierkrans) met Vitelia, die had aangezet 

tot moord, en Sextus, die hij vergeeft. Op de postzegel vergeeft de keizer 

zijn vriend Sextus.  Zegel en enveloppe twee tonen Titus met Sextus, die 

aan het volk wordt getoond in ketens en die zich schuldig verklaart aan 

verraad van zijn vriend. Op de zegel, de keizer die de hand van Servilia 

tegenhoudt. De twee postzegels zijn uitgegeven in postwaarden van 

respectievelijk 68, 80, 288 en 285 cent.  

De Amerikaanse regisseur Peter Sellars, die bekend staat om zijn moderne producties, is de uitvoerende 

van  de opera op het podium in Salzburg. De ‘Salzburger Festspiele’ is een van de beroemdste festivals 

van de klassieke muziek ter wereld, en wordt gekenmerkt door de zeer hoge kwaliteit. De Festspiele 

worden  gehouden sinds 1920. 

Het hierboven beschreven stuk werd door Mozart gecomponeerd naar een libretto (tekst van een opera) 

van Caterino Mazzolàs, die daarmee het bekende werk van Pietro Mestastasios opvolgde – een stuk 

geschreven in opdracht van de Boheemse burgerstanden voor de aanstaande kroning van keizer Leopold 

II tot koning van Bohemen. De eerste uitvoering was op 6 september 1791, amper drie maanden voor 

het overlijden van Mozart. In de 19e eeuw stond de opera ‘Titus’ zoals de opera toen genoemd werd , 

op de tweede plaats na de ‘Zauberflöte’,  de meest gespeelde opera van Mozart. In de 20e eeuw liep de 

belangstelling voor de opera terug, omdat het de Romeinse keizer, historisch niet correct -  als enige 

grootmoedige werd afbeeldde tussen intriganten en verraders. In 1949 

vond tijdens een Salzburger Festspiel de eerste opvoering in de Duitse taal 

plaats, met als gevolg een kleine ‘Titusrenaissance’. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat het Salzburgerland zijn 

culturele rijkdom vooral dankt aan de voorliefde die opeenvolgende 

aartsbisschoppen in Salzburg eeuwen geleden koesterden voor muziek en 

theater. De artistieke veelzijdigheid die Salzburg nog steeds kenmerkt, 

wordt jaarlijks gevierd met de Festspiele, dit jaar – 2020 - van 30 januari 

tot en mrt 2 februari. De Festspiele zijn uiteraard ook interessant voor de 

vele Nederlanders die in die periode wegens wintersport in de streek zijn.  Vanaf 23 januari eert Salzburg 

zijn beroemdste zoon, Wolfgang Amadeus Mozart, met traditionele en vernieuwende uitvoeringen van 

zijn werken in de concertzalen.  U ontvangt deze Nieuwsbrief te laat om de januari en februari 

voorstellingen nog te bezoeken, maar ook in de zomer zijn er veel voorstellingen.  

https://i2.wp.com/www.briefmarkenspiegel.de/wp-content/uploads/2017/07/Festspiele-Briefmarke-pic_25385.jpg?ssl=1
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En anders…….volgend jaar nieuwe kans.  

(Anna C. van der Maade – 180319) 

 

 
Lucien Grimaldi  
 
De rots van Monaco werd al zo'n vierduizend jaar voor Christus bewoond maar niet permanent. In de 

oudheid werd de rots bewoond door de Liguriërs. Phocaeërs stichtten er in de 6e eeuw voor Chr. een 

kolonie met de naam Monoikos. Deze naam is afgeleid van μόνοικος "enkel huis", van μόνος "alleen, 

enkel" + οίκος "huis". De legende wil dat Hercules hier langs is gekomen en een tempel heeft opgericht.  

Tijdens de Gallische Oorlog bezocht Julius Caesar de rots. Na de val van het Romeinse rijk werd het 

gebied geregeerd door de Odoakers, later door de Ostrogoten en later weer door de Liguriërs. Monaco 

maakte deel uit van het Graafschap de Provence en van het bisdom Nice. Keizer Hendrik VI van het 

Heilige Roomse Rijk beviel in 1191 dat het gebied voortaan een kolonie van de Republiek Genua zou 

zijn. In 1215 werd een fort op de rots gebouwd op bevel van de Genuese consul Fulco del Castello.  

 

Om de overheersing over Monaco te herstellen, belegerde de 

Genuese regering het Monegaskische fort op 7 december 1506. De 

omsingeling duurde tot 19 maart 1507, de dag van de aanval op fort 

Serravalle. Het gevecht eindigde met de overwinning van de 

Monegasken onder bevel van Lucien die, vergezeld door Franse 

troepen, onmiddellijk Roquebrune en Menton overnamen. De 

belegering was vanuit elk gezichtspunt zo moeilijk dat er werkelijk 

niets op de Rots achterblijft dat eraan voorafgaat.  

 

De koning van Frankrijk, Lodewijk XII, die afstand deed van zijn 

eigen plannen voor overheersing over Monaco, erkende uiteindelijk in 1512 dat Lucien alleen zijn 

heerschappij 'van God en het zwaard' had, wat werd bevestigd door zijn opvolger François I in 1515. 

 

Tot 1911 waren de vorsten van Monaco absolute heersers. In 1910 vond een oproer plaats die bekend 

zou worden als de Monegaskische revolutie. Dit had als resultaat dat in 1911 een grondwet werd 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rots_van_Monaco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liguri%C3%ABrs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Phocaea_(antieke_stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herakles_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gallische_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Odoaker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ostrogotische_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Hendrik_VI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Roomse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/1191
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_Genua
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fulco_del_Castello&action=edit&redlink=1
https://www.gouv.mc/var/monaco/storage/images/media/images/histoire-et-patrimoine/personnages/lucien-grimaldi-timbre/1406935-1-fre-FR/Lucien-Grimaldi-Timbre_900x900.jpg
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aangenomen. In juli 1918 werd een verdrag getekend dat Frankrijk beschermheerschap verleende over 

Monaco. Dit verdrag, onderdeel van het Verdrag van Versailles, bepaalde tevens dat Monaco het Franse 

militaire, politieke en economische beleid zou gaan volgen.  

In eerste instantie bleef Monaco neutraal tijdens de Tweede Wereldoorlog. In november 1942 werd het 

land bezet door Italiaanse troepen. In september 1943, na de val van Mussolini, nam de Wehrmacht het 

over waarna de deportatie van de Joodse bevolking begon.  

Na de dood van zijn grootvader Lodewijk II in 1949 besteeg Reinier 

III de troon. Hij 

trouwde in 1956 met 

de Amerikaanse 

actrice Grace Kelly. 

Dit gaf het staatje  
internationale 

bekendheid. In 1962 

kwam hij met een 

nieuwe grondwet, maakte hij een einde aan de doodstraf, 

kwam er vrouwenkiesrecht en werd een hooggerechtshof 

opgericht om fundamentele vrijheden te garanderen. Monaco werd meer en meer een toevluchtsoord 

voor de rijken. Dit leidde tot spanningen met Frankrijk. Het conflict werd opgelost met een verdrag dat 

Franse staatsburgers die in Monaco wonen toch belasting in Frankrijk moeten betalen, met uitzondering 

van de mensen die er voor 1962 al vijf jaar woonden. In de jaren zeventig en tachtig vond een ware 

bouwhausse plaats en werd het land volgebouwd met flatgebouwen. Ook werd de wijk Fontvieille door 

landaanwinning aangelegd. Monaco werd een dure stad om te wonen en moeilijk betaalbaar voor de 

oorspronkelijke Monegasken. Op 31 maart 2005 werd Albert II vorst van Monaco. In 2015 werd een 

nieuw landaanwinningsproject aangekondigd met de naam Anse du Portier. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 200127) 

 

 

Sint Nicolaas: 
 
Voor velen van u is Sinterklaas al weer een paar maanden geleden hier geweest, met veel ophef vanwege 

zijn assistent Piet, en daarna geruisloos teruggereisd naar Spanje. Op dit  moment een verhaal over de 

goedheiligman is misschien wat teveel van het goede, maar de reden van dit artikeltje is de uitgifte van 

een postzegel op 14 februari 2020  - door het Vaticaan - gewijd aan Sint Nicolaas (San Nicola di Bari) 

werd ingegeven door het nieuws van het volgende bezoek van de Heilige Vader, de Paus,  Franciscus 

aan Bari (Italië), de stad waar de overblijfselen van de Heilige Bisschop van Myra rusten.  

Nicolaas van Myra bijgenaamd "de Wonderdoener"), ook wel Nicolaas van 

Bari of Nicolaas van Patara genoemd  (Patara, ca. 270 – Myra, 6 december 

342 of 352) was in het begin van de 4e  eeuw bisschop in Myra, de toenmalige 

hoofdplaats van Lycië in Klein-Azië, een gebied langs de zuidkust van het 

huidige Turkije en in de toenmalige tijd een 

Romeinse provincie.  

Nicolaas werd later heilig verklaard en is de 

hoofdpersoon in tal van legenden, bijvoorbeeld 

in de ‘Legenda Aurea’, een van de meest 

gelezen en gebruikte boeken uit de late 

middeleeuwen. Tussen de 6e  en de 12e  eeuw 

verwierf hij een grote bekendheid. In Oost-

Europa is Nicolaas van Myra tot op heden een 

belangrijke heilige, in West-Europa werd hij na 

de 12e  eeuw een onderdeel van folklore rondom Sint-Nicolaasdag. Belangrijke elementen van het 

Sinterklaasfeest gaan op hem terug.  

Aurea in het Het bezoek van de Paus aan Bari heeft als doel een ontmoeting met de bisschoppen over 

vrede in de Middellandse Zee. Veel afleveringen van de geschiedenis van San Nicola zijn doorgegeven, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1918
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Versailles_(1919)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/1942
https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_II_van_Monaco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_III_van_Monaco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_III_van_Monaco
https://nl.wikipedia.org/wiki/1956
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grace_Kelly_(actrice)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1970-1979
https://nl.wikipedia.org/wiki/1980-1989
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hausse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fontvieille_(Monaco)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landaanwinning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Monaco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patara
https://nl.wikipedia.org/wiki/280
https://nl.wikipedia.org/wiki/Myra_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/6_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/342
https://nl.wikipedia.org/wiki/352
https://nl.wikipedia.org/wiki/4e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Myra_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lyci%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anatoli%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legende_(volksverhaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legenda_aurea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Nicolaasdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaasfeest
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fc8.alamy.com%2Fcompfr%2Faw56gh%2Ftimbre-de-monaco-1956-aw56gh.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.alamyimages.fr%2Fphotos-images%2Ftimbre-poste-monaco.html&docid=L4G-AMSYbJc4jM&tbnid=TBhH8wHCYMJr6M%3A&vet=10ahUKEwjpkMrljqTnAhXLGewKHX_oCAoQMwihASggMCA..i&w=1300&h=926&bih=859&biw=1200&q=timbre%20poste%20monaco&ved=0ahUKEwjpkMrljqTnAhXLGewKHX_oCAoQMwihASggMCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vaccarinews.it%2Findex.php%3F%3D%26tsid%3D92d8c3f1c78d6f99d4f251d8ae31fbdc57d4931ef213e784cba1a534f450fefe%26tsid%3Dcfeb359ccec95c8de695fd8654aeab09ad11167c970cfe5055e114555367ec3c&psig=AOvVaw1sMHo2dZVHHyb-jGdZ7JMZ&ust=1582365766656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCH2f6x4ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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en getuigen allemaal van een leven ten dienste van de zwakste, jongste en meest weerlozen onder de 

mensen.  

Sint Nicolaas is geboren in Patara, ongeveer 270 na Christus in Zuid-Turkije, in een rijke familie die 

hem opvoedde tot het christendom en die al snel  wees werd door het verlies van  beide ouders, gebruikte 

de toekomstige heilige de volledige vaderlijke erfenis, om daarmee de behoeftigen, de zieken en de 

armen te helpen. Na de dood van Sint Nicolaas werd zijn graf in Myra al snel een bedevaartsoord en 

werden zijn relikwieën onmiddellijk als wonderbaarlijk beschouwd vanwege een mysterieuze vloeistof 

die eruit kwam, genaamd "het manna van Sint Nicolaas". De € 1,15  postzegel die voor deze gelegenheid 

werd uitgegeven, toont  een Russisch icoon van de Sint uit de 16e - 17e  eeuw, in een zeer kostbare lijst 

van Fabergé. Geschonken door Vadim N. Žimirov uit St. Petersburg, tijdens het feest van St. Nicolaas 

in mei 2009, werd  de icoon op 9 mei 2010 geplaatst in een kapel met uitzicht op het altaar van het graf 

van de heilige  San Nicola in Bari en werd aan het einde van de mis gezegend door kardinaal Tarcisio 

Bertone. 

(Anna C. van der Maade – 200220) 

 

Orgelbouwer: 
 
De oorsprong van het orgel, blaas- en pijpinstrument dateert uit het begin der tijden. Aanwezig in de 

Griekse en Romeinse beschavingen, weten we dat het echt aan het begin van de 14e  eeuw was dat het 

orgel zich begon te ontwikkelen en  te verspreiden in onze religieuze gebouwen.  Het orgel is altijd de 

weerspiegeling van een cultuur op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip. Er is niet één orgel 

maar verschillende orgels; in die zin is de rijkdom van het beroep van orgelbouwer aanzienlijk.  

Het begint allemaal met het ontwerp: een muzikaal idee dat concreet moet worden vertaald in pijpen, 

balken, luchtzakken, raamwerk, mechanische verbindingen tussen toetsenborden en kleppen, en dat alles 

in goede harmonie.   

De tekentafel is het middelpunt van de werkplaats; de plannen en tekeningen worden onmiddellijk ter 

hand genomen door de orgelbouwers die op hun beurt timmerman, 

monteur, elektricien, elektrotechnicus en soms nog meer moet zijn. 

De basisgrondstof, voornamelijk hout, metalen en huiden, wordt 

geïmplementeerd door "professionele bewerkingen" die in generaties 

zijn ontwikkeld. De orgelbouwer moet zijn kennis aan zijn opvolgers 

doorgeven, in die zin is orgelbouw een traditioneel beroep.  

De pijpenmakerij is een 

universum: hier de ketel en de 

giettafel, daar het schrapen van de 

lakens. Aan het einde vloeien, 

vormen en lassen. Wat we een spel 

noemen is een reeks pijpen (56, 58 

of 61 of meer) afhankelijk van de omvang van het toetsenbord), de 

langste maakt de laagste noot, de kortste, de hoogste noot. Deze 

immense panfluiten vormen ware bossen van pijpen in alle soorten 

en maten.   

De harmonisatie van de buizen vindt plaats in drie fasen. Werk eerst 

aan de tafel om de mond van de pijp te openen, werk van de mond 

met de voet, positioneer de afschuining, de bovenlip correct, pas het aan, snijden van de lengte; 

vervolgens als model, een rudimentair orgel gebruikt om de pijpen te laten spreken en ze te laten werken; 

en uiteindelijk in de akoestiek van de plaats waar het orgel zal worden gemonteerd. Harmonisatie vereist 

een goed oor, grote nauwgezetheid in gebaren, aanzienlijke concentratie; elke bewerking op de pijp 

De Legenda Aurea (Latijn voor Gouden legenden) is een verzameling heiligenlevens en kerkelijke feesten (m.n. Kerstmis, 
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren), geordend volgens het kerkelijk jaar, in het laatste kwart van de 13e eeuw gecompileerd 

en geredigeerd uit reeds bestaande en soms heel oude Latijnse legenden door de Italiaanse dominicaan Jacopo da 
Varazze, beter bekend als Jacobus de Voragine (1228-1298), aartsbisschop van Genua. Het boek was in eerste instantie 

bedoeld als encyclopedisch naslagwerk voor de dominicaner orde, ook wel de predikheren (Ordo praedicatorum) 
genoemd, die de legenden gebruikten om hun preken te stofferen en te verrijken. Maar het boek had zo’n groot succes, tot 

ver buiten de orde, dat het in de loop van de veertiende eeuw vertaald werd in de West-Europese volkstalen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hagiografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaartsdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijk_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacobus_de_Voragine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicanen
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transformeert zijn geluid, zijn kleur. De orgelbouwer moet voortdurend de link leggen tussen het gebaar 

en het geluid dat door de pijp wordt geproduceerd. We kunnen de technische bewegingen overbrengen, 

maar we kunnen de esthetische betekenis, het muzikale idee dat de harmonist permanent moet leiden, 

niet onderwijzen.   

Het bezoeken van de meesterwerken van onze oudste orgels is een onuitputtelijke bron van kennis en 

leren in de meest edele zin van het woord. Het is een belangrijk onderdeel van het beroep van 

orgelbouwer dat vooral bijdraagt aan de opbouw van ons eigen esthetische gevoel.  

In een wereld van ongeduld en snelheid vormt het orgelgebouw een eiland waar de waarden van geduld 

en duur fundamenteel zijn. Het duurt minstens tien jaar om de essenties van het vak  te leren.  

La Poste gaf op 21 februari 2020 een postzegel uit, in de serie traditionele beroepen, als eerbetuiging 

aan het vakmanschap van de orgelbouwer. Ontwerp: Frédéric Vernillet.  

(Franz Haverschmidt – 200222) 
 

Astrid Lindgren – niet alleen Pippi Langkous  

Astrid  Lindgren de Zweedse schrijfster, die wereldberoemd werd met haar kinderverhalen,  over Pippi 

Langkous werd geboren als Astrid Anna Emilia Ericsson. (☼ Vimmerby 14 november 1907 - † 

Stockholm, 28 januari 2002). Haar verhalen worden ook door veel volwassenen gelezen. Ze groeide 

op in Näs nabij Vimmerby op de boerderij van haar ouders. 

Ze werd journaliste – in opleiding – op haar achttiende bij 

de lokale krant 

Vimmerbytidningen, werd 

zwanger van de hoofdredacteur, 

die wel met haar wilde trouwen, 

maar zij wees dit af en 

verhuisde naar Stockholm, waar 

haar zoon Lars in december 

1926 werd geboren.  Ze begon als secretaresse bij de Zweedse 

automobilistenorganisatie Motormännens Riksförbund en ontmoette daar 

haar toekomstige echtgenoot, Sture Lindgren (1898-1952), die daar op dat 

moment kantoorchef was. Ze trouwden in april 1931 en zij nam zijn achternaam over, ze verhuisden 

naar Stockholm en ze haalden Lars terug van zijn pleegmoeder. Haar dochter Karin werd geboren in 

1943. Ze kreeg zes kleinkinderen en ze schreef. Naast haar schrijverswerk, werkte ze vanaf haar 40e 

tot haar 65e als redactrice bij uitgeverij Rabén & 

Sjögren, waar ook al haar boeken werden 

uitgegeven. 

De geschiedenis van Pippi Langkous begon in de 

winter van 1941 toen de zevenjarige Karin, ziek 

in bed lag en haar moeder vroeg een verhaaltje te 

vertellen over 

Pippi Langkous, 

een naam die ze 

op dat moment 

spontaan had 

bedacht. Lindgren 

vertelde en er 

ontstond een verhaal dat ze echter niet meteen opschreef. Pas drie jaar 

later schreef ze het Pippi verhaal, bedoeld als cadeau voor Karins tiende 

verjaardag. In 1944, in een periode dat ze ziek was, gaf ze haar eerste 

boek uit, "Britt-Mari lättar sitt hjärte" (Britt-Mari lucht haar hart) 

waarmee ze een tweede prijs behaalde in een kinderboekenwedstrijd. Het jaar daarna won ze met een 

manuscript van Pippi Langkous. Pippi Langkous werd het begin van een nieuw tijdperk in de 

kinderboekenwereld. Ze werd een symbool voor de vrije mens die conventies en autoriteiten overboord 

Vimmerby is de hoofdstad van de 
gemeente Vimmerby in het landschap 
Småland en de provincie Kalmarlän in 

Zweden. De plaats heeft ongeveer 8000 
inwoners en een oppervlakte van 682 
hectare. De belangrijkste toeristische 

attractie in Vimmerby is Astrid Lindgrens 
Värld, een themapark gebaseerd op de 

verhalen van Astrid Lindgren. 
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zette en zo het kind en de kinderliteratuur bevrijdde van de zware moraal. De vader van Astrid Lindgren, 

Samuel, was voor haar een voorbeeld. Hij kon goed verhalen vertellen over mensen en gebeurtenissen 

in Småland en een deel van zijn verhalen is terug te vinden in haar boeken, die sterk werden beïnvloed 

door haar jeugd en haar belevenissen in Småland in de eerste jaren van de 20e eeuw. Ze las als kind alles 

wat op haar weg kwam en op haar dertiende schreef ze een kort verhaal voor de lokale krant. 

Later schreef ze idyllische verhalen, 

detectives, boeken over eenzame 

kinderen en voor kinderen, verder 

essays, maakte plaatjesboeken, 

teksten voor liedjes en scripts voor 

film en theater. Er werd van haar 

gezegd dat ze altijd het kind in zich 

had behouden, zelf noemde ze het een 

soort van speelsheid ten opzichte van het leven. Ze wilde dat kinderen weten van 

verdriet, goed en kwaad en van de dood. Ze zei: “Ik wil schrijven voor een publiek 

dat wonderen schept. Kinderen scheppen wonderen als ze lezen." Ze schreef haar laatste verhaal toen 

ze 74 was. Haar boeken zijn vertaald in bijna 90 talen en uitgegeven in 100 landen.                                                                                                                                     

(Anna C. van der Maade – 151115) 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

donderdag 19 maart 2020 

  op pagina’s 19, 20,  21, 22, 23  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

uw reacties 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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Activiteitentenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 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  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 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 

 

Helmond: FV Helmond e.o. organiseert ruilbeurzen op 22 maart (met veiling), 31 mei, 30 augustus, 22 november 2020 – 09.00 

– 13.00 u – in Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1, 5709 BT Helmond – tel. 0492 510690 – info: Jos Dijkers – 0492 556713. 

Navigatie: Twentehof 93 Helmond 

 

Wilt u dat uw evenement wordt opgenomen in de activiteitenlijst? 
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 
 
 

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
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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’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;. 

 

’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: . 

 

Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC  Kaatsheuvel 0416 275463 – op de 

zondagen 12 januari; 8 maart; 14 juni; 11 oktober; 13 december 2020 -  09.30 -13.00 u – Toegang €  1,00 – handelaren €  3,00. 

Info: Ad Konings – 06 10 769358 ad_konings@hotmail.com   

 

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 

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     

in  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 20.00 uur (een zgn. ‘wilde 

veiling’)  U heeft ruimschoots de tijd om de kavels te bekijken. Iedereen kan kavels voor deze 

veiling ter plekke vanaf 18.30 uur en vóór 19.30 uur inleveren.  Kwaliteit van de kavels op de 

veiling zelf beoordelen!  Voor en na de wilde veiling is er volop de gelegenheid om te ruilen en 

te handelen. 

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 –

Clubavonden: 19.30-22.00u.; 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.postzegelclubdebevelanden.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    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: 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  

 

Tilburg: Verzamelaars Vereniging De Filatelist Tilburg organiseert ruilbeurzen in Café Bierings, Goirkestraat 50, 5046 GL  

Tilburg. 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 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.  

mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:ad_konings@hotmail.com
http://www.fakteurke.nl/
http://www.gemeenschapshuisklimmen.com/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.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
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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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. 

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: 10 – 11 april 2020: Antwerpfila Internationale postzegel – en muntenbeurs georganiseerd door FNIP in Antwerp 

Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191 te Antwerpen. - Open vrij    10.00 tot 17.00 u - Zat     10.00 tot 16.00 u 

 

Antwerpen: 18 april 2020 – 17e  5-cent ruildag georganiseerd door de Koninklijke Kielse postzegelclub in het buurt-

secretariaat Den Tir, Tirstraat 55 te 2020 Antwerpen. Info: Luc.impens@skynet.be - Open van 19.15 tot 22.00 u 

 

Arendonk: Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten op de 2de  zondag van de maand tussen 9u. en 12u. 

uitgezonderd de maanden juli en augustus in het Heemhuis, Wampenberg  23, 2370 Arendonk, België. Voor verzamelaars van 

postzegels – munten – bierkaartjes – bidprentjes – champagne capsule – Panini stickers – 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 

 

Ath: 1 maart 2020 –18de verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door L’Union philat. Athoise in het College St. 

Julien, rue du Spectacle, 1 te 7800 Ath Info: 0032 68/28 31 11 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u  

 

Beerse: Vrienden voor Verzamelaars organiseert  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 

 

Beveren: 1 maart 2020 - Internationale ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door De Beverse verzamelaars in zaal “E” 

van het Freethiel-voetbalstadion, Lindenlaan – Inkom 2(of Meerminnendam – Ink. 5) te Beveren-Waas Info: 0476/76353  

Open van 8.30 tot 16.00 u – Toegang: gratis 

 

Boom: 15 maart 2020 - Nationale ruildag (Diverse objecten), organ. de Koninkl. Rupel Hobby Club in zaal ’t Pertsgad, 

Wetenschapsstraat 3 te 2850 Boom.  - Ruime parking Boom (Park)=Spoorwegbaan - Info: 0032 3/888 22 00 (na 20u) - Toegang: 

gratis - Open van 9.00 tot 15.00 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   

 

Chimay: 7 maart 2020 - Grote filatelie- en prentkaartenbeurs + filatelistische promotietentoonstelling + uitgifte 

gepersonaliseerde postzegel, georganiseerd door Cercle Phil. des Fagnes in Centre Culturel Sudhaina te Chimay Baileux 

(parcours geafficheerd). Info: 0032 60/21 33 52 (avond)  - Open van 9.00 tot 17.00 – Toegang: gratis 

 

Dendermonde: 7 maart 2020 - Nationale ruilbeurs van postzegels en prentbriefkaarten, georganiseerd door Konink. Filatelist. 

Kring Dendermonde in Middenschool Atheneum, Geldroplaan te Dendermonde. - Info: denis.hugo@skynet.be - Open van 9.00 

tot 16.00 u 

 

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
mailto:Luc.impens@skynet.be
mailto:secretariaat@depostiljon.net
http://www.depostiljon.net/
http://www.cpf-chimay.be/
mailto:denis.hugo@skynet.be
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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.  

 

Hannut: 21 maart 2020 - 19de Lentebeurs (Diverse objecten), georga-niseerd door Royal Phil. Club de Hesbaye in de 

Overdekte markt, rue des Combattants te 4280 Hannut (meer dan 400 m standen) - Info: 0032 19/69 84 81 – Grote parking - 

Open van 8.30 tot 16.00 u 

 

Heist o/d Berg: 22 maart 2020 – 30 april 2020 -  Nationale Ruildag (Diverse objecten), 

georganiseerd door Hekapo Heist o/d Berg in de Parochiezaal, Heilig Hartstraat (Station) 

– 2220 Heist o/d Berg  - Info: 0032 15/25 13 58 - Toegang: gratis - Open van 8.00 tot 

13.00 u 

 

Hollain-Brunehaut: 15 maart 2020 - 39ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), 

georganiseerd door Cercle Royal Phil. De la Vallée de l’Escaut in de feestzaal, rue de 

Jollain te Hollain-Brunehaut. (Autostrade E42 – Uitrit 31) Info: 0032 69/22 94 40 – 

Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Landen: 13 april 2020 - 22ste internationale postzegelbeurs met > 250m standen, georganiseerd door Postzegelkring 

Attenhoven i.s.m. Studiegroep A. Buzin in de EMI – Site, domein ’t Park, Koningin Astridlaan te 3400 Landen. Info: 0032 

475/61 61 19  - Open van 9.00 tot 16.00 u– Toegang: gratis 

 

Leopoldsburg: 16 maart 2020 – 20 april 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 

 

Lokeren: 1 maart 2020 - 38ste nationale postzegelbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door de Koninkl. Lokerse 

postzegelkring in de Fuifzaal vh Sport-en jeugdcomplex, Sportlaan 2 te 9160 Lokeren. Info:0032 9/348 63 10 – Toegang: gratis 

Open van 9.00 tot 16.00 u   

 

Lommel: 14 maart 2020 - Pre-competitieve tentoonstelling “Juweel van de filatelie” omkaderd met voorverkopen “Jan Van 

Eyck”, “Koning Filip 60 jaar”, “75 jaar VN”, “Duivensport”, permantent Buzin zegel (AR) én de voorstelling van een speciale 

gelegenheids MyStamp – Organisatie: Postzegelclub“Den Eik” ism KLBP, bpost, Fila-Limburg e.a in het WZC Kapittelhof, 

Kapittelhof 1 te 3920 Lommel. - Info:011/ 54 00 02 - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u - bpost loket open van 10.00 

tot 15.00 u 

 

Maaseik:  28 maart 2020 – 25 april 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 

 

Marbaix La Tour: 21 maart 2020 – 14e  verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Cercle phil. “Les Timbres” 

d’Ham-sur-Heure in Place Gendebien te 6120 Marbaix La Tour. - Info: 0032 71/21 74 29 – Toegang: gratis - Open van 9.00 

tot 16.00 u 

 

Moeskroen: 14 en 15 maart 2020 – 38ste Internationale beurs met meer dan 150 standhouders (Diverse objecten) in Centr’ 

Expo, Menenstraat 475 te 7700 Moeskroen - Info: 0032 496/ 59 16 56 - Open van  9.30 – 18.00 u 

 

Perk: 29 maart 2020 – 26 april 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 april 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 

 

Sambreville – Auvelais: 19 april 2020 – 28e  internationale verzamelaarsbeurs + (Diverse objecten) + tentoonstelling 

“Promotie van de filatelie” georganiseerd door CE.Phila – Auvelais in de Omnisporthal, rue Pont-Sainte-Maxence te 

Sambreville-Auvelais. - Info: 0032 71/77 10 55 – Toegang: 1 euro - Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Zaventem:  26 maart 2020 – 30 april 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  - 

Correcte omschrijving in verschillende talen. ( 30 april: Studie in een thematische verzameling) 

 

 

 

 

mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
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No. Land Omschrijving p/o/g 
Cat. 
prijs Limiet 

1 Berlijn nr 82-86 klokken g 90,00  13,50  

2 Berlijn nr 101-105 klokken g 50,00  7,40  

3 Berlijn diversen op kaart p  140,00  8,60  

4 Duitsland monumenten 2 series g 84,00  5,00  

5 Danzig nr 1-10 + 12 g 60,00  6,00  

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

7 Belgie nr 504-511 serie p 150,00  17,50  

8 Belgie stockboekje 325 zegels g   3,00  

9 Nederland stockboek 1988-1994 p+g 450,00  12,50  

10 Island Man 2 lege Lindner albums     8,00  

11 Am./Britse Zone nr 69-72 + 103-105 p 30,00  5,00  

12 Am./Britse Zone 101-05 + blok 1 o/g 66,00  10,00  

13 Duitse Rijk 479-481 o/g 55,00  5,40  

14 Duitse Rijk Dienst 34-51 g 75,00  7,60  

15 Danzig 26 - 31 T1 g 55,00  10,00  

16 Duitsland 60 FDC's bes   5,00  

17 Nederland nr. 35 60 stempels g   5,00  

18 Wereld stockboek g   5,00  

19 Duitse Rijk stockboek g   5,00  

20 Wereld album diversen g   4,00  

21 Wereld album diversen g   3,00  

22 Motief Olym.Spelen stockboek g   10,00  

23 Wereld map diversen g   5,00  

24 Nederland Davo album velletjes     2,00  

25 Belgie nr 126-128 g 85,00  10,00  

26 Belgie nr 302-307 p/o  55,00  6,00  

27 Belgie nr 411-418 p 25,00  2,80  

28 Island Man 4 pzb's scheepvaart g   5,00  

29 Island Man 4 pzb's diversen w.o. uilen g   5,00  

30 Duitsland 12 pzb's w.o. nr 40 p 200,00  15,00  

31 Nederland 5 blokken eurozegels p 40,00  8,00  

32 Nederland 6 blokken eurozegels p 26,00  5,00  

33 Guernsey map met 28 max.kaarten g   5,00  

Veiling 462 –19 maart 2020 
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34 D.D.R. 
restantcollectie in 
Leuchtturm p   5,00  

35 Spanje 4639-4642 p 4,00  1,40  

36 Nederland brief uit 1937 naar Frankrijk g   5,00  

37 Nederland Vel 2441  p   4,00  

38 Nederland nr 518-537 g 40,00  4,00  

39 Nederland 2 blokken  p   9,00  

40 Nederland 2905-2908 p   8,00  

41 Nederland Vel 2581-2592 p   5,00  

42 Bundepost nr 1583 zonder fluor g 35,00  5,00  

43 Nederland kaartje Dienst p   5,00  

44 Nederland Dienst 3 vellen p   30,00  

45 Wereld grote Verrassingstrommel     1,00  

46 Bundespost doos 1 kg onafgeweekt     5,00  

47 U.S.A. FDC gouden replica     4,60  

48 Franse Zone Baden blok 1a+1b p 150,00  35,00  

49 Nederland 13 series op kaart p 40,00  3,00  

50 Frankrijk 53 zegels p   2,00  

51 Nederland 14 series op kaart o 290,00  25,00  

52 Duitse Rijk 22 samendrukken p/o  81,00  8,00  

53 Nederland stockboek 52 series p 100,00  6,00  

54 Wereld doosje diversen     2,00  

55 Bundespost blokken 3 + 4 p 10,00  2,00  

56 Ijsland blok 1 p 70,00  7,20  

57 Oostenrijk blok 6 g 10,00  1,20  

58 Oostenrijk velletje 2024-2033 p 25,00  2,40  

59 Motief stockboek dieren p/o/g   10,00  

60 Motief stockboek bloemen/planten p/o/g   10,00  

61 Motief stockboek vlinders p/o/g   5,00  

62 Motief stockboek paddestoelen p/o/g   4,00  

63 Motief stockboek vervoer p/o/g   5,00  

64 Motief stockboek vliegtuigen p/g   4,00  

65 Europa stockboek g   2,60  

66 Wereld stockboek p/g   3,00  

67 Motief stockboek dieren p/g   4,00  

68 Nederland 2,5 kg onafgew+firmastemp. g   6,40  

69 Nederland 2 sets 1e dagbladen g   4,00  
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70 Nederland kinderbedankkaarten g 45,00  4,00  

71 Belgie Jaargang 1980 p 60,00  6,00  

72 Nederland Jaargang 1987 p 29,80  3,00  

73 Nederland Jaargang 1999 p 75,90  7,60  

74 D.D.R. kaartje diversen g 50,00  5,00  

75 Spanje stockboek 1997-2011 g   10,00  

76 Nederland nr 655-659 g 11,00  2,00  

77 Nederland nr 676-682 g 11,00  2,00  

78 Nederland nr 568-572 g 19,00  2,00  

79 Nederland jaargang 1986 p 21,30  2,00  

80 Wereld 10 stockboeken in doos g   8,00  

81 Nederland Cassette met PZB'jes p 185,00  7,60  

82 Nederland 8 jaarcollecties in map p   6,00  

83 Wereld dik stockboek g   3,00  

84 Nederland stockboek g   3,00  

85 Wereld stockboek o/p   2,60  

86 Wereld dik stockboek g   3,00  

87 Engelse Geb. stockboek     5,00  

88 Nederland 356 a-d o 120,00  10,00  

89 Nederland kaart 50 persoonlijke zegels g   3,00  

90 Duitse Rijk 2 stockkaarten p/o/g 45,00  5,00  

91 
Duitse 
Gebieden stockkaart p/o/g 53,00  5,00  

92 
Duitse 
Gebieden stockkaart p/o/g 27,00  3,00  

93 
Alg.Uitg.Sovjet 
Z. stockkaart p/o/g 48,00  5,00  

94 
Alg.Uitg.Sovjet 
Z. stockkaart o 26,00  2,60  

95 Saarland stockkaart o/g 35,00  3,00  

96 Bayern stockkaart o/g 59,00  5,00  

97 Berlijn/Sovjet Z. 2 kaartjes g 26,00  3,00  

98 Wereld stockboek     2,00  

99 Engeland stockboek g 400,00  10,00  

100 Bayern stockboekje g 225,00  11,00  

101 Franse Zone  Wurttemberg 14-27 g 22,00  1,60  

102 Duitse Koloniën stockkaartje p/o  40,00  3,00  

103 Baden  stockkaartje diversen g 174,00  15,00  
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104 Sovjet Zone 234-238 p 14,00  1,00  

105 Duitse Rijk 158-176 o 10,00  2,00  

106 Duitse Rijk Luchtpost 348X o 40,00  6,00  

107 Duitse Rijk Luchtpost 349X o 75,00  12,00  

108 Duitse Rijk Luchtpost 350X o 130,00  20,00  

109 Duitse Rijk 355-161 o 40,00  5,00  

110 Duitse Rijk 407-409 o 65,00  10,00  

111 Saarland nr 342 g 16,00  2,80  

112 Saarland nr 349 g 17,00  3,00  

113 Saarland nr 409-428 p 55,00  10,00  

114 Franse Zone  Baden  1-13 g 250,00  20,00  

115 Israel 2 FDC's bes   2,20  

116 U.S.A. doosje afgeweekt g   1,00  

117 Liechtenstein 4 series op kaart p 16,00  4,60  

118 Zwitserland diverse zegels p 14,00  3,60  

119 Engeland jaargang 1986 p 125,00  35,00  

120 Engeland jaargang 1988 p 175,00  45,00  

121 Engeland jaargang 1989 p 240,00  55,00  

122 Nederland mapje 251 p 15,00  5,00  

123 Nederland map 2413  p 8,50  3,60  

124 Nederland diversen  p 17,70  5,00  

125 Nederland 550-555 g 30,00  6,00  

126 D.D.R. 362-379 g 108,00  10,00  

127 D.D.R. 350-361 g 20,00  2,40  

128 D.D.R. 289-292 g 30,00  7,60  

129 Belgie jaargang 1982 p 64,00  10,00  

130 Belgie jaargang 1983 p 38,50  6,00  

131 Wereld stockboek g   7,00  

132 Nederland DAVO collectie 1940-1982 p/o   17,50  

133 Nederland DAVO collectie 1876-1982 g   17,50  

134 Nederland 10 pzb'jes waarbij 9H,11A p 70,00  6,00  

135 Nederland FDC E3 Leidse Universiteit bes 425,00  40,00  

136 Nederland FDC E43 Zomer 1960 bes 23,00  2,40  

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

138 Berlijn nr 87 g 30,00  4,00  

139 Berlijn nr 106-109 g 230,00  30,00  
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140 Wereld Doos (on)afgeweekt etc. g   4,00  

141 Berlijn nr 21-32 g 110,00  15,00  

142 Berlijn nr 35-41 g 320,00  40,00  

143 Nederland nr 2 in paartje g 180,00  15,00  

144 Nederland 
blokken 402B+403B 
Legioen o 255,00  25,00  

145 Engeland nr 197-212 g 150,00  9,00  

146 Ned. Indie collectie op bladen p/o 300,00  15,00  

147 Ned. Indie collectie op bladen g 370,00  20,00  

148 Duitse Rijk nr 747 p 120,00  12,00  

149 Duitse Rijk nr 455 p 45,00  4,60  

150 Duitse Rijk blok 4X p 32,00  3,60  

    TOTAAL 1.230,50  

 

 

 

 


