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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  april 2020 - 14e jaargang – nummer: 172 
 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:  
 
In navolging van het advies van de RIVM en de veiligheidsregio Brabant m.b.t. het Coronavirus hebben 

we besloten om de bijeenkomsten van donderdag 19 maart en woensdag 25 

maart af te gelasten. 

Het advies is om de sociale contacten tot een minimum te beperken.  

Daarom hebben we als bestuur besloten om alle activiteiten binnen de O.V.V.P. 

tot en met zaterdag 28 maart af te gelasten om onze leden en andere 

betrokkenen niet te verplichten tot sociaal contact.  

Dit betekent dat we ons op zaterdag 28 maart opnieuw zullen beraden wat we 

gaan doen met de bijeenkomsten in de maand april. 

Namens het  bestuur 

Peter Hendrickx, voorzitter. 

 

Wat is er verder nog te vertellen. We zitten er allemaal middenin. Niets is meer wat het ooit was. En hoe 

lang duurt het nog. Het enige wat we kunnen doen 

is afwachten en elkaar ondersteunen.  

Elkaar helpen door wat aandacht of door een 

boodschapje te doen of wat dan ook. Maar, zoals 

onze Minister-President zei: we zullen het samen 

moeten doorstaan. 

Vrijwel alle activiteiten zijn afgezegd. Niet alleen 

van onze vereniging, ook landelijk zijn vrijwel alle 

evenementen en bijeenkomsten geannuleerd of 

doorgeschoven in de tijd. Dus als u zeker wilt zijn 

of een bepaalde activiteit doorgaat, zoek het even 

op Internet, of bel eerst even.  

Wij wensen u voor nu en voor de komende tijd heel veel sterkte, en de beste wensen voor uw gezondheid.  

En…..dat postzegelen, dat komt wel weer, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. 

 

Verdere bijeenkomsten in 2020:  
 
Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal open 19.00 u). 

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

 

 
 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef van zaterdagmiddag 7 maart  2020 

hadden we ruim 60 bezoekers. Minder dan we gewend zijn, maar daaraan zal het 

coronavirus zeker mede schuldig zijn.  

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: 4 april 2020; 2 mei 2020; 6 juni 

2020; 5 september 2020; 3 oktober 2020; 

7 november 2020; 5 december 2020. 

 

 
Tafel huren: 
 
Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen. Dat is een garantie voor succes. 

Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers. Kosten:  € 3,00 voor leden en € 5,00 

voor niet-leden.  Aanmelden bij Cees Pijpers: tel. 0162-432738 of  

ceespijpers@casema.nl of in de zaal – 1e zaterdag van de maand 13.00-16.00 u. 

 
Soosmiddag: 
 

Op 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:  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… 

 

Nu dus even niet, maar het komt terug…….. 

 

mailto:ceespijpers@casema.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
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-Vereni-
gingsblad:  te lezen 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.  U kunt op onze website ook de 

Nieuwsbrief en de OP downloaden. 

Van de OP is ook een "bladerbare" versie; klik op:   Oosterhouter Post Maart 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/   

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/101/41458ISSUE101_FZOG_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/101/59ba98deca304c4484e5ff04b5e800b4
http://www.oosterhouterpost.nl/
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 

 

Niels (B): ook ter kennismaking: (Niels: 10 km ten zuiden van Antwerpen):  

https://issuu.com/denielseklok/docs/knhpc_nieuwsbrief_maart_2020.   

 

 
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: 

 

 

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
https://issuu.com/denielseklok/docs/knhpc_nieuwsbrief_maart_2020
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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. 

 
 

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’.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vuurtorens in Kroatië:  
 
Eigenlijk is het vreemd, maar bij het horen van de naam van het land Kroatië heb ik nog nooit gedacht 

aan een vuurtoren, terwijl, als je even nadenkt, iedereen weet dat Kroatië  aan de Adriatische Zee ligt en 

dus best vuurtorens zal hebben. Nu is het zo dat de functie van vuurtorens, 

voor de schepen op zee een veilig baken zijn, voor een groot deel verloren 

is gegaan. Schepen hebben vandaag de dag ook een GPS systeem, hun eigen 

TomTom zogezegd, en ze raken dus niet zo gemakkelijk hun weg kwijt dat 

ze op de kust lopen, zoals vroeger dus wel eens gebeurde. Tegenwoordig 

worden ze, althans in Kroatië, gerestaureerd en voor een deel verhuurd aan 

vakantiegangers die eens iets totaal anders willen. De vuurtorens bieden de 

toerist een heerlijke vakantie met vaak een maximum aan rust, met 

adembenemende zons- op- en ondergang. Enkele vuurtoren bieden de 

eenzaamheid zoals van Robinson 

Crusoë en andere liggen in de buurt van 

toeristische trekpleisters.  

In september 2010 heeft de Kroatische 

Post een drietal bijzondere postzegels  

uit de serie vuurtorens uitgegeven met als afbeeldingen de torens van 

Tajer, Vir en Veli, ontworpen door Orsat Franković en Ivana Vučić 

en voorzien van foto’s van Andrija Carli. De zegels zijn uitgegeven 

in velletjes van tien zegels, van elke vuurtoren  honderdduizend 

stuks.  

Vuurtorens zijn in meerdere landen, waaronder Nederland, onderwerp voor postzegels. De afbeeldingen 

zijn over het algemeen zeer fraai. Naast filatelisten zijn er ook veel fotografen die afbeeldingen van 

vuurtorens verzamelen, maar dan wel van torens die men zelf heeft gefotografeerd.  

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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Oorspronkelijk werden vuurtorens of lichttorens gebouwd in de buurt van kliffen, of zelfs op de kliffen, 

bij zeestraten, ingangen van zeearmen en bij havens om bij nacht en ontij schepen te waarschuwen. 

Soms hebben havens of haveningangen meerdere vuurtorens, die 

samen een lijn vormen waarlangs genavigeerd kan worden. 

Oorspronkelijk werden op verhogingen of torens vuren gestookt 

– vandaar de naam – later werden lampen, spiegels en lenzen 

gebruikt om het licht zo ver mogelijk te laten stralen. Langs de 

Nederlandse kust staan elf grote vuurtorens en vier kleinere en 

verder nog vijf aan de oevers van het IJsselmeer. 

De afbeelding van een vuurtoren op de zegel van Hongarije, 

zoals in dit artikel te zien, heeft niet te maken met het feit dat 

Hongarije aan zee zou liggen. Afgebeeld is de Pharos van 

Alexandrië, algemeen beschouwd als één van de klassiek wereldwonderen – voor de kust van Egypte. 

Op deze toren werd een vuur gebracht, zodat de toren ’s nachts licht uitstraalde en overdag rook opsteeg 

om de opvarende van schepen op de Middellandse Zee de weg te wijzen. 

(Willem-Alexander Arnhemer - 120712).  

 

Amerika ontdekt door Columbus - (nu bijna 530 jaar geleden) maar genoemd 
naar Amerigo Vespucci: 
 
In 1492 ontdekte Columbus Amerika. We hebben het jaartal allemaal geleerd op school. Toch heeft het 

continent ten westen van de Atlantische Oceaan niet zijn naam gekregen. Columbus dacht in eerste 

instantie dat hij na het oversteken van de Oceaan Indië had bereikt. Vandaar 

dat hij de daar aangetroffen bewoners 

Indianen noemde.  

Christoffel Columbus (1451-1506) 

was een Italiaan, geboren in de 

grootste havenstad van Italië, Genua. 

Hij werd de bekendste 

ontdekkingsreiziger uit het tijdperk 

van de grote ontdekkingen (ca. 1450-

1550). Hij maakte zijn 

ontdekkingstocht naar Amerika onder 

Spaanse Vlag. Columbus heette 

Cristoforo Colombo (Italiaans) of Cristóbal Colón (Spaans) of 

Cristóvão Colombo (Portugees). De 

ontdekking van Amerika was een keerpunt 

in de geschiedenis. De Nieuwe Wereld werd door de Europese machten 

gekoloniseerd, land en grondstoffen waren in overvloed 

aanwezig en uitwisseling van gewassen, dieren en ook 

ziektes zorgden dat het wereldbeeld drastisch veranderde. 

Europese ziektes hadden een verwoestende werking op de 

oorspronkelijke bevolking van Amerika.  

 

Het continent werd genoemd naar Amerigo Vespucci, een 

Italiaans ontdekkingsreiziger. Hij verkende in opdracht van 

Spanje en later van Portugal in 1497-1498 de kusten van 

Zuid-Amerika. Eigenlijk maakte hij het continent bekend vandaar dat het naar hem werd vernoemd.  
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Italiaan Colombo had ondanks zijn eenvoudige afkomst toegang tot de Koninklijke hoven van Portugal 

en Spanje. Hij bepleitte plannen om via een westwaartse route naar Indië - naar Azië te reizen, hij 

verwachtte dat dit een veel kortere 

oversteek zou zijn. Na jaren kreeg 

hij uiteindelijk van Isabella van 

Castilië toestemming en de 

middelen om zijn plan uit te voeren. 

Columbus maakte in totaal vier 

reizen waarbij hij een groot deel van 

het Caraïbische gebied in kaart 

bracht. Hij werd, namens koningin 

Isabella gouverneur van de Spaanse 

kolonie Hispaniola, waarmee hij een 

begin maakte van de Spaanse 

overheersing van de bevolkingen in 

de nieuw ontdekte wereld, maar hij 

bleek geen goede bestuurder en werd 

in 1500 ontheven van zijn functie. Toen hij in 1506 overleed, 

dacht hij nog steeds Azië ontdekt te hebben.  

Op de eerste wereldkaart die in 1507 werd gemaakt door de 

Duitse cartograaf Martin Waldseemüller 

(1470-1522) werd voor het eerst de naam 

‘America’ opgenomen als benaming 

voor de zuidelijke helft van het nieuwe 

werelddeel, het huidige Zuid-Amerika. 

De kaart was een onderdeel van zijn boek 

‘Cosmographiae Introductio’ waarin hij 

een vertaling van een brief van Vespucci had opgenomen, In de brief deed 

Vespucci verslag van zijn reizen naar de Nieuwe Wereld, vandaar dat 

Waldseemüller dacht dat Vespucci de ontdekker was en 

hij het continent naar hem vernoemde. Toen hij later 

vernam dat Vespucci niet de werkelijke ontdekker was 

noemde hij het land op nieuwere kaarten ‘Terra incognita’ (onbekend land), 

maar doordat van zijn eerste kaart al veel exemplaren waren uitgegeven was de 

naam Amerika inmiddels ingeburgerd. Later kwam de 

naam in gebruik voor het hele continent, Noord- en 

Zuid-Amerika.  

 

Columbus maakte in totaal vier reizen naar Amerika. 

De eerste reis (1492-1493), de ontdekkingsreis van Amerika, werd voorbereid 

in de haven van Palos, bij Huelva in Zuid-West Spanje, dicht bij de grens met 

Portugal. Het vlaggenschip van Columbus was een kraak, een zeer zeewaardig 

schip met de naam Santa Maria. Er voeren nog twee (kleinere) karvelen mee, 

de Pinta en de Niña. De schepen vertrokken op 3 augustus 1492 met in totaal 

negentig bemanningsleden, via de Canarische Eilanden, waar extra proviand 

werd ingeslagen. De oversteek van de 

Atlantische Oceaan begon op 6 

september vanuit La Gomera. Op 12 

oktober kwam er land in zicht, zes 

duizend kilometer ten westen van de 

Canarische Eilanden kwam Columbus 

met zijn bemanning aan bij één van de 

eilanden van de Bahama’s. Hij 

noemde het eiland San Salvador, de lokale inwoners, de Taíno 

noemden hun eiland Guanahani. Columbus dacht dat hij Indië 
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had bereikt en het verbaasde hem dat de Taíno nog in het stenen tijdperk leefden, ze liepen naakt en 

hadden geen regeringsstructuur en geen religie. Naar wat hij had 

gelezen in reisverslagen van Marco Polo had hij rijke beschavingen 

moeten ontdekken. Op 28 oktober kwam Columbus aan op Cuba waar 

de bemanning kennis maakte met allerlei 

exotische flora en fauna zoals tabak, 

katoen en papagaaien, echter niet de 

verwachtte specerijen. Later ontdekte hij 

nog een groot eiland dat hij La Isla 

Española (Hispaniola) noemde, waar hij 

voor het eerst kleine hoeveelheden goud 

vond. Nadat met Kerstmis de Santa Maria aan de grond liep, bouwde 

Columbus van de wrakstukken een versterking, het fort La Navidad. Omdat 

hij niet iedereen meer kon meenemen op de terugreis, bleven negenendertig 

manschappen achter in het fort. Op 15 januari 1493 voer Columbus met twee schepen terug met aan 

boord onder andere een tiental gevangen genomen Indianen. Na een zware storm kwamen de schepen 

via de Azoren op 4 maart in Lissabon aan. In april kon Columbus triomfantelijk verslag doen aan 

Koningin Isabella en Koning Ferdinand, in Barcelona. Het koningspaar was weliswaar niet geheel 

overtuigd van de ontdekking 

van Indië, maar er werd toch in 

1494 met Portugal een 

overeenkomst gesloten, het 

Verdrag van Tordesillas, 

waarbij de twee landen de 

wereld verdeelden in een 

Spaans (Castiliaans) deel ten westen van ongeveer het midden van de Atlantische Oceaan en een 

Portugees deel, ten oosten van die lijn.  

Na zijn laatste, de vierde reis, kwam Columbus op 7 

november 1504 

terug in Spanje. 

Enkele weken 

daarna stierf 

koningin Isabella. 

Ook de gezondheid 

van Columbus had 

veel geleden, vooral 

door ontberingen 

gedurende zijn laatste reis. Hij stierf op 20 mei 1506 in Valladolid, 

de toenmalige Spaanse hoofdstad.   

Toch lijkt Columbus niet de eerste Europese ontdekkingsreiziger te zijn die 

Amerika bereikte. Er zijn aanwijzingen dat rond het jaar 1000, dus 

vijfhonderd jaar voor Columbus een land ten westen van Groenland, werd 

bezocht door Vikingen onder leiding van Leif Eriksson (ca. 970 – ca. 1020). 

Eriksson was de zoon van Erik Thorvaldsson, bekend als Erik de Rode, een 

ontdekkingsreiziger die op Groenland een westelijke en een oostelijke 

nederzetting had gesticht. Volgens IJslandse sagen stichtte hij een Noorse 

nederzetting op Vinland (oud Noors: Wijnland). Later werden 

archeologische bewijzen gevonden van een Vikingkolonie in l’Anse aux 

Meadows op Newfoundland.  De Vikingen wisten zich echter niet blijvend 

te vestigen in Amerika. Onder druk van de inheemse bevolking de  

Skrælingar, de Indianen en Eskimo’s en vanwege de extreme 

omstandigheden, verlieten de Vikingen in 1001 Leifsbuðir. Toen rond 1400 

ook Groenland door de Vikingen werd verlaten, raakte de kennis over deze 

gebieden in de vergetelheid.  

(Willem-Alexander Arnhemer - 120902).  
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200 jaar Krupp in Ruhr Museum in Essen (D) 
 
In 1811 stichtte Friedrich Krupp, met hulp van enkele anderen, in Essen een kleine staalgieterij. Zijn 

zoon Alfried, later Alfred genaamd volgde in 1826 zijn vroeg overleden vader, als 14-jarige op. Alfred 

breidde het bedrijf enorm uit en in 1875 was Alfred Krupp de grootste industrie van Europa met 

ongeveer 12.000 werknemers. Krupp 

stond bekend om zijn staal van hoge 

kwaliteit en gebruikte voor die tijd de 

allernieuwste machines zoals een 

gigantische door stoom aangedreven 

slaghamer, de ‘Dampfhammer Fritz’.  

De onderneming kwam echt tot groei 

door de ontwikkeling van de 

spoorwegen vanaf de jaren 1850. 

Krupp leverde krukassen en naadloze 

stalen wielen voor locomotieven en 

treinen en kreeg belangrijke 

opdrachten. Drie van deze metalen 

ringen vormden sinds 1875 het logo 

van Krupp. 

De tweede belangrijke groei kwam 

toen Pruisen in 1859 een opdracht plaatste voor het maken van kanonnen, 

waarmee Krupp de grote leverancier werd van de Duitse bewapening. Na de 

stichting van het keizerrijk ontstond zelfs een warme band met het Huis 

Hohenzollern. Krupp stond model voor de economische en militaire groei van de 

Duitse Rijk. Toen de 1e Wereldoorlog begon had Krupp 75.000 werknemers en 

toen de oorlog voorbij was meer dan 

168.000. 

Alfred Krupp overleed in 1887, zijn zoon Friedrich Alfred 

nam de leiding over tot 1902. Zijn dochter Bertha trouwde 

me de diplomaat Gustav von Bohlen und Albach, en met 

keizerlijke goedkeuring mocht hij de naam Krupp 

toevoegen aan zijn naam en hij leidde het bedrijf onder de 

naam Krupp von Bohlen und Halbach. Krupp vierde het 

honderdjarige bestaan in 1912, in aanwezigheid van keizer 

Wilhelm II en de top van leger en marine. Bij het uitbreken 

van de 1e Wereldoorlog viel de buitenlandse markt weg 

maar dat werd ruim goedgemaakt met de vraag naar kanonnen en nog meer kanonnen in Duitsland zelf.  

Na de Duitse nederlaag in 1918 

moest Krupp sterk inkrimpen en 

het bedrijf moest terug naar een 

civiele productie. Nadat Adolf 

Hitler aan de macht kwam kon 

Krupp weer beginnen met de 

productie van wapens. Tot 1945 

zou wapensmid Krupp synoniem 

blijven met de Duitse militaire 

macht. In de 2e Wereldoorlog 

werkten er 220.000 mensen, 

waarvan ongeveer 75.000 

dwangarbeiders, die onder 

erbarmelijke omstandigheden 

hun werk moesten doen.   

Gustav Krupp von Bohlen und 

Halbach overleed in 1950, maar 
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zijn zoon Alfried moest boeten voor de inktzwarte periode van de 2e Wereldoorlog en werd in 1948 in 

het Krupp-proces in Nürnberg veroordeeld tot twaalf jaar gevangenis, maar hij werd in 1951 vrijgelaten. 

Na de 2e Wereldoorlog was het afgelopen met de productie van wapens.  

In 2011 bestond Krupp 200 jaar en in het nieuwe Ruhr Museum in Essen werd een wisseltentoonstrelling 

gewijd aan Krupp. (zie: http://www.ruhrmuseum.de). Want Krupp heeft Essen gemaakt met zĳn 

fabrieken, werkplaatsen en schoorstenen maar ook met de huizen waar de 

‘Kruppianer’ als een grote familie in woonden en de winkels waar ze tegen 

gunstige prĳzen hun waren konden 

kopen. De werk- en woonstad 

Essen in het Roergebied, het 

industriële hart van Duitsland. Van 

31 maart tot 4 november 2012 liep 

de expositie ‘200 Jahre Krupp. Ein 

Mythos wird besichtigt’.  

Daarin werd zowel aandacht 

besteed aan de familie Krupp als 

aan de ontwikkeling van het 

concern Krupp. In de expositieruimte begon de mythe al op de, in het oranjerode licht van gloeiend staal 

badende, trap naar de expositieruimte met de projectie van de overbekende woorden: ‘Gusstahl’, 

‘Kanonenkönig’, ‘Dicke Bertha’ en ‘Hart wie Kruppstahl’.  

(Frans Haverschmidt -  bron: publicatie van Eric R.J. Wils – 2 november 2012) 

 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

woensdag 15 april 2020 

  op pagina’s 14,15,16,17,18  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

uw reacties 
 

http://www.ruhrmuseum.de/
mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl


11 

 

 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Onderstaande data zijn in de lijst opgenomen 

voordat het coronavirus veel bijeenkomsten 

onmogelijk maakte. Wilt u een bijeenkomst 

bezoeken controleer dan eerst of die wel doorgaat !!! 

 

 
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 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  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  

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

   

Elshout: Philatron Drunen organiseert ruilbeurzen op 11 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 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 

 

’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 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 28 april ruilbeurs - Dinsdag 26 mei ruilbeurs –  

Zondagochtend 31 mei 5e  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 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    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: 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 

 

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

10.00-16.00 u - 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. 

 

 

 
 

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 

 

Attenhoven:  Attenhovense Postzegelkring organiseert 225 Internationale Postzegelbeurs, op Paasmaandag, 13 april 2020 – 

09.00-16.00 u – in EMI-Site, Domein ’t Park, Koningin Astridlaan, Landen. Toegang: gratis.  

 

Beerse: Vrienden voor Verzamelaars organiseert  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 

 

Grobbendonk: Ruilclub Grobbendonk organiseert elke 4e zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) ruilbeurs in Hof 

van Esterlee, Eikenlei 97, Grobbendonk. Grote parking en gratis inkom. Reservatie en tafels: 0032 496 382866 – postzegels, 

munten, postkaarten.  

 

Heist o/d Berg: 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 

 

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: 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 

 

Maaseik:  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 

 

Perk: 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 

 

mailto:info@philavenlo.n
mailto:gerobel@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
mailto:Luc.impens@skynet.be
mailto:ruilclub.maaseik@gmail.com
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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:  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) 

 

Zaventem: Postzegelclub Nossegem organiseert 32e postzegel- en muntenhappening op zaterdag 30 mei 2020 – 09.00 – 15.00 

u – in het GO! Atheneum Zaventem, Spoorwegstraat 25, 1930 Zaventem. Parkeren: NB Blauwe zone – toegnag gratis. Info: 

Dierckx Luc 0032 478 094720 luc.dierckx1@skynet.be www.postzegelclubnossegem.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 Spanje Pzb 4288 p  13,00 2,40 

2 Nederland 2716a-f + 2697-2706 g 16,20 3,20 

3 Duitsland pakketkaart g   5,00 

4 Nederland grenzeloos Brazilie p   5,00 

5 Nederland 8 oude  briefkaarten g   5,00 

6 Nederland 
diverse blokken w.o. 
Amphilex p 100,00 20,00 

7 Nederland vel paddestoelen p   4,40 

8 Nederland 10 persoonlijke zegels g   4,00 

9 Nederland blok 2688 dag vd postzegel p   4,40 

10 Nederland FDC 29+32 bes 70,00 7,00 

11 Curacao/Antillen stockboek p/g 1820,00 20,00 

12 Bundespost stockboek p 3400,00 35,00 

13 Nederland stockboek 1867-1970 g 650,00 20,00 

14 D.D.R. stockboek p 425,00 10,00 

15 Berlijn+D.D.R. stockboek g 1000,00 10,00 

16 Motief stockboek met cassette p/g   5,00 

17 Nederland 
stockboek 130 
compl.uitgiften p   15,00 

18 Aruba 1986-2001 p 325,00 20,00 

19 Suriname stockboek p/g 426,00 10,00 

20 Nederland stockboek 1974-1994 p 172,00 5,00 

Veiling 463 –15 april 2020 

mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
mailto:luc.dierckx1@skynet.be
http://www.postzegelclubnossegem.be/
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21 Motief stockboek sport p/o/g   4,00 

22 D.D.R. stockboek blokken p/g   4,00 

23 U.S.A. stockboek p   15,00 

24 Zuid Afrika stockboek p   12,00 

25 Canada stockboek p/g   10,00 

26 Wereld dik stockboek p/o/g   15,00 

27 Liechtenstein 10 velletjes p/g   10,00 

28 Portugal stockboek g   2,60 

29 Joegoslavië stockboek p/g   12,00 

30 Oostenrijk blokken 30 en 39 p 50,00 8,60 

31 Nederland Kinderbedankkaarten g 32,00 4,00 

32 Nederland 3362a-f g 9,80 1,60 

33 Nederland 3473a-f g 9,80 1,60 

34 Nederland 3694a-e g 6,50 1,40 

35 Nederland automaat 1-11+13-19 g 19,30 2,60 

36 Nederland automaat 15 zegels g 18,80 2,60 

37 Nederland nr 45 g 20,00 3,00 

38 Wereld stockboek p-o   3,00 

39 Bundespost stockboek g   3,00 

40 Europa stockboek g   5,00 

41 Wereld klein stockboek p/o    2,60 

42 Wereld doos poststukken etc.     5,00 

43 Nederland 346-349 g 99,00 10,00 

44 Nederland 474-489 o 168,00 12,00 

45 Nederland 356a-d + 379a-d p 134,00 15,00 

46 Wereld 5 restant rondzendboekjes g 110,00 3,00 

47 Duitse Rijk 702-713 g 40,00 4,00 

48 Duitse Rijk 730-738 o 26,00 3,00 

49 Duitse Rijk 823-825+diversen o 30,00 3,00 

50 Duitse Rijk 873-885+diversen o 40,00 5,00 

51 Berlijn nr 85 g 50,00 5,00 

52 Berlijn  3 series p  26,50 3,00 

53 Berlijn 2 series +  blok 8 p 18,00 2,00 

54 Duitse Rijk 430-434 o 75,00 12,00 

55 Duitse Rijk 512-528  o 60,00 9,00 

56 Duitse Rijk 584-585 p 28,00 2,00 

57 Duitse Rijk 529-539 g 95,00 10,00 
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58 Duitse Bezetting Roemenië Porto 1-5 g 60,00 8,00 

59 Duitse Gebieden Ober Silezië 41-43 g 24,00 4,00 

60 Sovjet Zone 9 series tussen nr 51 - 99 o 14,40 2,00 

61 Sovjet Zone 8 series tussen 124 - 165 o 19,20 3,00 

62 Danzig 281-282+306-308 o 12,50 2,40 

63 Memelgebied 47-51+108-109+119-120 o 9,00 1,80 

64 Nederland blok 2566-2567 p 9,00 3,60 

65 Nederland blok 2577-2578 p 18,00 5,00 

66 Nederland 2570-2575 p 17,90 4,00 

67 Nederland  vel 2581-92 p 10,80 3,60 

68 Nederland vel 2593-2602 p 9,00 3,60 

69 Nederland vel 2603-2607 p 7,50 2,40 

70 Nederland vel 2609-18 blok 2608 p 13,20 4,20 

71 Nederland Davo album     5,00 

72 Amerika stockboekje g   4,00 

73 Bundespost 173-176 g 100,00 10,00 

74 Suriname 183-186+257-273+285-294 o 64,60 6,00 

75 Antillen 234-243 o 95,00 8,00 

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

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

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

79 België spoorweg TR170-173 g 34,75 5,00 

80 België 
spoorweg/strafport op 
bladen o/g   7,00 

81 Nederland 332-345 p 32,50 5,00 

82 Nederland 346-349 o 600,00 60,00 

83 Nederland 356-373 p 200,00 30,00 

84 Nederland 356a-d+379a-d p/o  130,00 12,50 

85 Nederland 534-537 g 35,00 5,00 

86 België Blokken 13+14 p 21,00 4,00 

87 België Blok 15 p 36,00 7,00 

88 België Blok 16 p 36,00 7,00 

89 België Blokken 17+18 p 27,00 5,00 

90 België zakje 400 zegels g   2,00 

91 Motief stockkaart  voetbal p/g   1,40 

92 Berlijn 35-41 g 350,00 28,00 

93 Berlijn  2 series   g 19,50 2,00 
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94 Berlijn  diversen p 13,70 1,40 

95 Nederland stockboekje p/o/g 161,00 8,00 

96 Wereld ringband  diversen g   8,00 

97 Motief ringband schilderijen o/g   5,00 

98 Wereld stockboek 1600 zegels g   8,00 

99 Wereld stockboek 1100 zegels g   7,00 

100 Wereld WONDERDOOS p/o/g   10,00 

101 Duitse Rijk 301A-312A incompleet g 200,00 12,50 

102 Duitse Rijk nr 1,15,23 en 29 div.kwal. g 480,00 35,00 

103 Ierland/Engeland stockboek     4,00 

104 Finland/Denem. stockboek     3,00 

105 Vaticaan/Wereld stockboek     3,00 

106 Wereld stockboek     2,00 

107 Wereld stockboek     2,00 

108 Portugal/wereld stockboek     4,00 

109 Europa stockboek     4,00 

110 Berlijn 140--154+187+231 o 52,00 5,00 

111 Duitse Rijk blok 9 p  32,00 5,00 

112 Duitsland blok 2 + 3 p 33,00 5,00 

113 Duitsland nr 285y p 10,00 1,00 

114 Duitsland blok 7 + 8 p 12,50 2,00 

115 D.D.R.  postzegelboekje H-7,8,9 p   1,60 

116 Zweden nr 290 o 130,00 8,00 

117 Italië nr 844 o 10,00 1,00 

118 Oostenrijk 2 stockboeken p   15,00 

119 Nederland 320 zegels g   2,00 

120 Belgie   320 zegels g   2,60 

121 Nederland Kinderbedankkaart 1967   17,00 2,00 

122 Nederland Kinderbedankkaart 1970   10,50 1,60 

123   Kinderbedankkaart 1971   9,00 1,00 

124 Nederland collectie in Safe 1971-1986 p   6,00 

125 
Suriname/Antille
n 

automaatboekjes in Safe 
alb. p   5,00 

126 Nederland 
collectie in DAVO 1869-
1985 p/g   6,00 

127 
Suriname/Antille
n mooie collectie in DAVO   p   7,00 

128 Diversen dik stockboek blauw z.g.a.n.   7,60 



18 

 

129 Diversen dun stockboek blauw     3,60 

130 Wereld 2 enveloppen poststukken     2,00 

131 Wereld 5 restant rondzendboekjes   80,00 8,00 

132 Nederland diverse postzegelmapjes   40,70 4,00 

133 Nederland jaarcollectie 1990   40,35 4,00 

134 Belgie/D.D.R. stockboek 33 series p 105,00 10,00 

135 Belgie/Polen stockboek g   5,00 

136 D.D.R.  stockboek 200 series p   15,00 

137 Nederland 
Prestigeboekje Going for 
gold p 30,00 3,00 

138 Belgie jaargang 1980 p 48,00 5,00 

139 Nederland V 2065-2076 p 11,00 4,00 

140 Nederland V 2514  p 15,00 7,00 

141 Newfoundland 218-231 p 55,00 5,00 

142 Hongarije blokken 99a+103a p 27,00 4,00 

143 Nederland 8 series op kaart g 35,00 2,00 

144 Nederland 5 series op kaart g 53,00 3,00 

145 Nederland 5 series op kaart g 45,00 2,60 

146 Nederland Schaubek album oud  g   2,60 

147 Wereld stockboek allerlei g   2,60 

148 Nederland 240-243 p 55,00 3,00 

149 Wereld stockboekje allerlei g   2,00 

150 Wereld stockboek allerlei g   2,60 

    TOTAAL 1.022,40  

 

 


