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www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele telefoon.
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Van de voorzitter.
Beste postzegelvrienden,
In deze moeilijke tijd waarin we met zijn allen nog steeds in de ban zijn van het Corona-virus, hoop ik
dat u zich zoveel mogelijk houdt aan de speciale regels en dat u nog gezond bent. Wel hebben we nu
veel gelegenheid om onze gezamenlijk hobby extra aandacht te geven. Wat jammer is dat we elkaar niet
kunnen ontmoeten en ik mis onze maandelijkse bijeenkomsten enorm. Gezien de laatste ontwikkelingen
en de mededelingen van onze minister-president moeten we nog steeds erg voorzichtig zijn en kunnen
we voorlopig ook nog niet bij elkaar komen.
Omdat de kantine bij Camping ‘t Haasje nog steeds gesloten moet blijven zijn wij genoodzaakt om onze
ledenbijeenkomsten op woensdag 20 mei en woensdag 17 juni af te gelasten en
zullen we helaas pas bij elkaar kunnen komen op woensdag 16 september 2020.
Ook de openbare bijeenkomsten in wijkcentrum De Bunthoef kunnen de komende
maanden geen doorgang vinden. Dat betekent dat de Brabantse postzegeldagen op
zaterdag 2 mei en 6 juni en de ruilmiddagen op 27 mei en 24 juni worden afgelast.
We hopen dat we de bijeenkomsten weer kunnen opstarten vanaf zaterdag 5
september a.s.
Velen van u zijn deelnemer van onze postzegelrondzending, en zullen vast hebben gemerkt dat deze ook
is stilgelegd. Dit is gebeurd op advies van de G.G.D. en regioraad. Als bestuur weten we dat velen van
u teleurgesteld zijn maar helaas moesten we enkele weken geleden deze beslissing nemen. Voor de
komende weken blijft het ook zo, maar als het mogelijk is en de regels over enkele weken weer zullen
versoepelen, gaan we bekijken of we deze service weer kunnen opstarten. We houden u op de hoogte
via onze nieuwsbrief die elke maand verschijnt. Nog geen abonnee, stuur dan een mail naar :
yapa79dw@kpnmail.nl
Ook op onze website www.oosterhouterpost.nl zullen wij u op de hoogte houden over de doorgang van
onze maandelijkse activiteiten.
Namens het bestuur en medewerkers wens ik u veel sterkte en gezondheid de komende tijd.

Uw voorzitter
Peter Hendrickx
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Ledenbijeenkomsten:
Verdere bijeenkomsten in 2020:
Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal
open 19.00 u).
Bijeenkomsten 2020: woensdag 16 september 2020; woensdag 21 oktober
2020; woensdag 18 november 2020; woensdag16
december 2020
(alle genoemde data onder voorbehoud)

Brabantse Filatelistendagen:
We hopen dat we zo spoedig mogelijk weer op die gezellige zaterdagmiddagen bij
elkaar kunnen komen om te ruilen, te kopen en verkopen en voor de gezelligheid.
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: 5 september 2020; 3 oktober
2020; 7 november 2020; 5 december 2020.
(alle genoemde data onder
voorbehoud)

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: 30 september 2020; 28 oktober 2020; 25
november 2020 – niet in december.
(alle genoemde data onder voorbehoud)

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…
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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.
Het rondzendverkeer ligt – om de bekende redenen – nu stil, maar de tijd komt dat we weer
kunnenstarten.

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-Verenigingsblad:
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 mei 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.
2.

Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/
Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/
Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/
Eindhoven: Eindhovense Filatelisten vereniging: www.E-F-V.nl
Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl
Geleen: De Philatelist geleen www.dephilatelistgeleen.nl
Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl
’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/
FV De Bevelanden, Kloetinge www.postzegelclubdebevelanden.nl
Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl
Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/
Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com

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

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.
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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
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1275 Jahre Kloster Fulda
In 744 werd het klooster in Fulda, in de huidige deelstaat Hessen, gesticht door de monnik Sturmius,
een leerling van de Heilige Bonifatius, als benedictijnenklooster. Met zijn zeven metgezellen uit Bad
Hersfeld bouwde Sturmius het klooster in een uiterwaard van de rivier Fulda. De plaats is sindsdien
Fulda genoemd; het klooster stichtte ook de stad Fulda. De abdij ontwikkelde zich tot een eminent
centrum van geleerdheid met een gerenommeerd scriptorium en een
bibliotheek met zo'n 2000 manuscripten.
Na de gewelddadige dood van Bonifatius regelde Sturmius dat het
lichaam begraven zou worden in de Salvator basiliek - het
Fuldaklooster werd vervolgens een bedevaartsoord. De afbeelding
toont een standbeeld van Sturmius achter het wapen van het klooster.
Daarachter
bevindt
zich de kathedraal van
St.
Salvator
van
Fulda, waar het graf
van St. Bonifatius ligt.
De
pre-Romaanse
Sint-Michielskerk in Fulda, gebouwd in het begin van
de 9e eeuw is een van de oudste kerken in Duitsland.
In 751 kwam zij op geestelijk gebied direct onder de
paus. Koning Pepijn verhief Fulda in 765 tot Rijks abdij
en keizer Karel de Grote verleende in 774 de immuniteit.

In de 9e eeuw reikten de bezittingen nog van de Alpen tot de Noordzee, maar later is dit beperkt tot een
klein gebied in de Rhön en in Franken. De abdij had vergeleken met andere Duitse abdijen echter wel
het grootste gebied.
In 998 kregen de abten een primaatschap voor alle abten in Germanië en Gallië. In 1170 werden ze
rijkskanselier en in 1220 werd de abdij door keizer Frederik II verheven tot abdij-vorstendom.
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In de 15e eeuw gingen de Fuldasche Mark en Gersfeld verloren. In 1487 werd het hele gebied zelfs
verpand aan het keurvorstendom Mainz en het landgraafschap Hessen. Tijdens de Dertigjarige Oorlog
was het van 1632 tot 1634 onder de naam vorstendom Buchen in handen van de
landgraaf van Hessen-Kassel. In 1648 ging het laatste deel van Vacha verloren
aan Hessen-Kassel.
In 1752 werd het abdijvorstendom door paus Benedictus XIV verheven tot
bisdom, waarmee het prinsbisdom Fulda ontstond. In 1803 werd de staat door
Willem I der Nederlanden in bezit genomen en ging deel uitmaken van het
vorstendom Nassau-Oranje-Fulda.
Op de enveloppe die ter gelegenheid van de 1275e stichting-dag werd
uitgegeven, zien we het standbeeld van stichter Sturmius naast de Dom Sankt
Salvator en de Michaels kerk. De enveloppe is gefrankeerd met de speciale postzegel ‘Heiliger
Bonifatius’ en de automatenzegel ‘Briefe Schreiben’.
Op de postzegel uitgegeven tijdens het ‘Grossdeutsche Reich’ in 1944, ter gelegenheid van ‘1200 Jahre
Fulda’, afgebeeld de abdij en de stad Fulda.
(Anna C. van der Maade – 200325)

Een museum voor de verjaardag:
Op 10 november 2018, op de 100e verjaardag van de ‘Proclamatie van de democratische republiek’,
werd het Huis van de Oostenrijkse geschiedenis geopend in de Hofburg aan de Heldenplatz in Wenen.
Austrian Post feliciteert met een speciale postzegel van € 2,70, uitgegeven op 19 februari 2019. (185.000
stuks - gedrukt bij Joh. Enschedé).
"We willen de geschiedenis tot leven laten komen en een plaats van dialoog
zijn", zegt Monika Sommer, directeur van ‘Haus der Geschichte Österreich’,
kortweg hdgö. Als eerste museum voor hedendaagse geschiedenis in de
republiek Oostenrijk is het de bedoeling om de bewogen geschiedenis van ons
land vanaf het midden van de
19e eeuw te onderzoeken, de
focus ligt momenteel op de
periode van 1918 tot heden.
Beginnend met de oprichting
van
de
democratische
republiek in 1918 worden
sociale veranderingen en
politieke verdeeldheid besproken en worden vragen
gesteld die Oostenrijk en Europa toen en nu in
beweging brengen.
In het ‘Haus der Geschichte Österreich’ wordt
bijzondere aandacht besteed aan het overbrengen van
de inhoud aan kinderen en adolescenten: kennis van de
geschiedenis van het land moet kritische en
onafhankelijke meningsvorming bevorderen.

Hiervoor is een uitgebreid aanbod aan rondleidingen en evenementen over verschillende onderwerpen
beschikbaar, evenals bijbehorend lesmateriaal.
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De openingstentoonstelling "Vertrek naar het onbekende - Oostenrijk sinds 1918" loopt tot mei 2020,
de tijdelijke tentoonstelling "Alleen de violen zijn gebleven. Alma en
Arnold Rosé ”tot mei 2019.
Het uitgangspunt is de ervaring van de mensen, de hoop, maar ook de
angsten die samenhangen met de oprichting van de republiek. Zeven
hoofdonderwerpen gaan over vragen over de economie, naziterreur of
de strijd voor rechtsgelijkheid. Belangrijke documenten, alledaagse
voorwerpen, digitale tentoonstellingen en interactieve mediastations
maken het niet alleen mogelijk om het verleden en het heden te
documenteren, maar ook om ze tastbaar te maken. Ontworpen als
discussieforum voor heel Oostenrijk, opent het museum nieuwe
perspectieven op het heden en verleden van Oostenrijk met een verscheidenheid aan educatieve
aanbiedingen en een innovatief web platform - met het oog op de toekomst.
(Frans Haverschmidt – 200415)

Marie Curie
Marie Curie, beter bekend als Madame Curie, werd op 7 november 1867 geboren als Maria Salomea
Sklodowska in Warschau, in die tijd deel van het door Rusland bezette deel van Polen. Haar ouders
waren afkomstig uit verarmde families van de lagere landadel. In 1878
overleed haar zus Zofia aan vlektyfus, haar moeder twee jaar later aan
tuberculose. Ze haalde als 15 jarige cum laude het examen van de middelbare
school, maar op de universiteiten was de voertaal Russisch en vrouwen
werden niet toegelaten. Haar vader, leraar wis- en natuurkunde aan een
gymnasium verloor zijn baan en om bij te dragen in het gezinsinkomen werkte
Marie als lerares. In de avonduren volgde ze colleges aan de clandestiene
‘Vliegende Universiteit van Warschau’, een geheime ‘mobiele’ universiteit
waar Poolse vrouwen wel
les konden krijgen.
Met haar zus Bronia
maakte ze de afspraak dat
Bronia naar Parijs zou gaan om medicijnen te
studeren en dat zij zou werken om bij te dragen aan
het levensonderhoud van haar zus in Parijs. Na het
afstuderen van Bronia, zou Marie naar Parijs komen
om te studeren, waar Bronia dan zou meebetalen aan
de kosten. In 1891 verhuisde Marie naar Parijs om
scheikunde, natuurkunde en wiskunde te studeren aan de
Sorbonne bij natuurkundedocent Gabriel Lippmann en
wiskundige Paul Appell. In 1893 slaagde Marie als beste van
dat jaar in natuurkunde en het jaar daarop haalde zij het
licentiaat wiskunde. Op voorspraak van Lippmann mocht ze
in 1894 voor de ‘Société d’encouragement pour l’industrie
nationale’, het genootschap ter bevordering van de nationale
industrie, onderzoek doen naar de magnetische
eigenschappen van gehard staal. Bij dit onderzoek kwam ze
in contact met Pierre Curie, met wie ze in 1895 trouwde.
Marie rondde haar onderzoek af en na de geboorte van hun eerste kind ging ze voor haar promotie
onderzoek doen naar het door Becquerel ontdekte verschijnsel van ‘uraniumstralen’. Later ontdekte ze
dat deze stralen een eigenschap zijn van de atoomkern en gaf er de naam 'radioactiviteit' aan. Op 25
juni 1903 verdedigde ze aan de Sorbonne haar proefschrift ‘Recherches sur les Substances
Radioactives’, het eerste proefschrift in de natuurkunde geschreven door een vrouw. Ze verkreeg haar
doctorsgraad met het predicaat ‘très honorable’. Na het toekennen van de Nobelprijs werd Pierre
benoemd tot hoogleraar aan de Sorbonne en Marie tot hoofd van het bijbehorende natuurkundig
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laboratorium. In 1903 kreeg ze samen met haar man Pierre de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Marie
kreeg op 6 december 1904 een tweede dochter, die ze Ève noemden. Nadat Pierre in 1906 verongelukte
wijdde Marie zich aan onderwijs en onderzoek en de leerstoel van Pierre werd aan haar toegewezen en
ze werd benoemd tot lector, waarmee ze de eerste vrouwelijke hoogleraar
was aan de Sorbonne. In 1910 schreef Marie de tweedelige ‘Traité de
Radioactivité’ (Verhandeling over radioactiviteit) waarin ze al haar kennis
optekende die ze had verworven over radioactiviteit en in 1911 kreeg ze
haar tweede Nobelprijs, nu voor Scheikunde.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) reed Marie, samen met haar
oudste dochter Irène, met een röntgenapparaat langs het oorlogsfront.
Hoewel rond 1930 de dagelijkse leiding werd overgenomen door haar
oudste dochter bleef Marie tot haar dood directeur van het
Radiuminstituut. Ze overleed in
1934 in het Franse sanatorium
Sancellemoz
op
66-jarige
leeftijd aan leukemie, vrijwel
zeker ontstaan doordat zij door haar werk aan een enorme
stralingsdosis was blootgesteld. Ze werd naast haar man in
Sceaux begraven.
In de loop van de jaren zijn verschillende postzegels met
afbeeldingen van Marie Curie uitgegeven door verschillende
landen. Op 17 november 2011 verschenen in Polen en Zweden
een postzegelblok, met dezelfde afbeelding, ter ere van Marie Curie. Het blok is ontworpen door de

Poolse Marzanna Dabrowska. Speciaal is dat een transparante speciale inkt is gebruikt met
fluorescerende werking. Onder een UV-lamp wordt een afbeelding van radium zichtbaar.
(Anna C. van der Maade – 151112 - bronnen: Polska Post – DBZ).

Verdwenen schilderijen:
In de jaren 2003, 2004 en 2011 bracht de Braziliaanse Post een zevental postzegels uit met afbeeldingen
van de grote Braziliaanse schilder Candido Torquato Portinari.
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“Candinho", zo werd hij in zijn jeugd genoemd. Een simpele bijnaam die op volwassen leeftijd niet meer
overeenkwam met de belangstellenden die de jongen van weleer met zijn schilderijen bereikte. Portinari
wordt terecht erkend, niet alleen in eigen land, maar ook internationaal, omdat hij thema's van universele
aard behandelde in zijn schilderijen die, ondanks land en volk, overal aan iedereen kunnen worden
toegeschreven, een wereld, zoals ze altijd toegewijd is geweest aan
sociale en menselijke waarden.
Zijn artistieke productie is zo groot dat het meer dan vijfduizend werken
omvat, van kleine tekeningen tot grote muurschilderingen, verspreid over
de hele wereld. In zijn schilderijen vereeuwigde Portinari vooral de
Braziliaanse identiteit door middel van samenleving, religie,
geschiedenis, werken op het platteland en in de stad, jeugd, en populaire
festivals, dieren en het Braziliaanse landschap, thema's die dienden als
materiaal, dat was de essentie van zijn werk. Misschien schreef
Guilherme Figueiredo daarom dat Portinari
onze onsterfelijkheid heeft uitgevonden.
Die jongen, "Candinho", geboren in de stad
Brodowski (deelstaat Sao Paulo), op 30
december 1903, verrichtte magie met penselen en verf in zijn handen, en
verspreidde zijn creaties over de hele wereld. Er waren zoveel werken dat
ongeveer 200 schilderijen verloren gingen en
waarvan de verblijfplaats onbekend is. Elk
van deze schilderijen die weg zijn, is als een
zoon die niet is teruggekeerd.
Om een groter aantal mensen zo'n rijk artistiek
en cultureel erfgoed te laten ontdekken,
publiceerde de Braziliaanse Post in 2003 in
samenwerking met het Candido Portinari Project, op postzegels enkele van
zijn werken, o.a. genaamd Cangaceiro en Menino de Brodowski en een
zelfportret van de schilder.
De publicatie verscheen natuurlijk ter ere van een internationaal hoog
aangeschreven schilder te eren, maar ook om de bevolking opmerkzaam te
maken op verdwenen kunstwerken. In de postkantoren werden posters
opgehangen met afbeeldingen van de schilderijen, om deze actie te ondersteunen. Een lovenswaardige
actie van de Posterijen, die echter, voor zover bekend tot nu toe geen resultaat heeft opgeleverd.
Brazilië is intussen kennelijk één van de voor kunstrovers interessante landen. Omdat veel kunstwerken
niet geregistreerd zijn, kunnen veel van de gestolen zaken, zelfs op de thuismarkt, gemakkelijk verkocht
en geveild worden. Zo verdween onder meer in 2007 uit het Museum de Arte in Sao Paulo een schilderij
van Picasso, het ‘Portret van Suzanne Bloch’.
(Anna C. van der Maade – 181016)

Alejandro Durán
Gilberto Alejandro Durán Díaz (1919-1989), geboren in El Paso. bekend als Alejandro Durán en
bijgenaamd Negro Alejo of ‘El Negro Grande’(De grote zwarte man), was een Colombiaanse
accordeonist, componist en
Vallenato (Spaanse uitspraak: [baʝeˈnato] ), , is een populaire volksmuziek uit
zanger van Vallenato . In
Colombia . Het komt voornamelijk uit de Caribische regio van Colombia. Vallenato
betekent letterlijk "geboren in de vallei". De vallei die deze naam beïnvloedt, ligt tussen
1968
won
hij
de
de Sierra Nevada de Santa Marta en de Serranía de Perijá in het noordoosten van
accordeonwedstrijd van het
Colombia. De naam is ook van toepassing op de mensen uit de stad waar dit genre
vandaan komt: Valledupar (uit de plaats genaamd Valle de Upar - " Valley of Upar" ).
eerste Vallenata Legend
In 2006 werden vallenato en cumbia als categorie toegevoegd aan de Latin Grammy
Festival en werd daarmee de
Awards . De traditionele vallenato-muziek van Colombia is volgens UNESCO
eerste koning Vallenato .
UNESCO immaterieel cultureel erfgoed dat dringend moet worden beschermd. [1]
Toen hij 23 jaar oud was,
begon hij te werken als zuivel assistent op sommige boerderijen in de Magdalena Grande- afdeling. Daar
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ontdekt Alejo in de stem van de cowboys, de toon en thema's van de rustieke liedjes die zo vreemd zijn
aan wat hij kende, waardoor hij in de ban raakte.
In 1943, op 26-jarige leeftijd, haalde hij de oude accordeon van zijn oom Octavio uit een kofferbak waar
hij begon te spelen en het te laten klinken met zijn diepe stem, schor en vergelijkbaar met die van zijn
moeder toen hij met de tambora (trommel) zong. Van David
Sánchez Juliao leerde Durán de viool en guacharaca spelen, hij
leerde accordeon toen hij ouder was. Hij leerde de muziek van
Octavio Mendoza bekend van "El negro Mendo" en Víctor Julio
Silva. Zijn eerste album werd opgenomen in Barranquilla met zijn
broers en ze noemden de groep "El Conjunto de Los Tres Duranes"
die ze onder de platenlabels Fuentes, Curro, Silver, CBS en
Tropicaly opnamen. Durán verwierf van zijn bewonderaars de
bijnaam "De zwarte koning van de accordeon". Zijn eerste nummer
was een lied genaamd Las Cocas.
Durán was degene die de luidste noten uit de accordeon haalde, zijn hoofd in een schuine houding, ,
waarop hij altijd een sabanero-hoed droeg. De eentonige melodie, de langzame stijl, de manier van
interpreteren, de intonaties die uit een accordeon kwamen, leken op de eerste minstrelen die de taak
kregen om de verborgen geheimen van de eerste instrumenten te ontdekken.
Gilberto Alejandro Durán Díaz stierf op 15 november 1989 in de stad Montería. Zijn stoffelijk overschot
rust op de begraafplaats Jardines de Esperanza in Planeta Rica.
De Columbiaanse Post gaf op 23 april 2019 een postzegel uit met de afbeelding van Durán en zijn
accordeon, ter gelegenheid van zijn 100e geboortedag.
Wilt u Durán eens beluisteren, klik op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=I4GtGmnHb88
(Frans Haverschmidt – 190505)

Veilinglijsten – voor de volgende
ledenbijeenkomst wordt z.s.m.
gepubliceerd.
u kunt ook schriftelijk bieden
via:
petercmhendrickx@home.nl

uw reacties
Deze maand geen reacties. Als u wilt reageren: yapa79dw@kpnmail.nl
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Activiteiten- evenementenlijst:
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

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 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 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
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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 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 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 ’sHertogenbosch; Data: .
Kaatsheuvel: Postzegelruilbeurs in Buurthuis Pannehoef, Ferdinand Bolplein 1, 5171 ZC Kaatsheuvel 0416 275463 – op de
zondagen 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 –
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 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 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: 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
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Venlo: Internationale postzegelruilbeurs in Activiteiten Centr. ‘Zalzerhaof’, Zalzerkampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick
10.00-16.00 u - 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 10 e 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. Datum 20 december 2020 - 10.00 - 14.00 u. Info: Marcel Bosch, 0413-367786 of 0613613705 of verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl http://www.verzamelbeursveghel.nl/ Toegang volwassen € 2,00 - Jeugd
€ 0,50. Elke winkelwagenmuntenbeurs een expositie winkelwagenmunten.

België / Luxemburg:
Antwerpen: 18 april 2020 – 17e 5-cent ruildag georganiseerd door de Koninklijke Kielse postzegelclub in het buurtsecretariaat 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
Arlon: 21 juni 2020 - Verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georga-niseerd door Cercle des Collectionneurs Arlon & Gaume
in het ISMA, rue Nicolas Berger te Arlon. - Parking bezoekers = rue de Bastogne 33 - Info: 0032 63/22 26 89 - Open van 8.00
tot 15.00 u
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 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
Courcelles: 13 juni 2020 – 22e verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) + uitgifte gepersonaliseerde postzegels 70j. mijnramp
Trazegnies én 20 jaar Confrerie des Courcelanges, georganiseerd door Phila 2000 in Salle de Miaucourt, rue Paul Pastur 115
te 6180 Courcelles. Info: 0032 494/67 8 25 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 16.00 u
Eppegem: 21 juni 2020 - Nationale ruilbeurs van champagnecapsules en andere verzamelingen, georganiseerd door Open Oog
in de gemeentelijke basisschool “De Waterleest”, Waterleestweg te 1980 Eppegem. - Info:0032 15/62 37 12 – Toegang: gratis
Open van 10.00 tot 15.00 u
Geraardsbergen: 16 mei 2020 - 8ste grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door postzegelkring
Schendelbeke in Zaal De Reep, Felicien Cauwelstraat 9 te 9500 Geraardsbergen. Info: 0032 54/41 77 32 – Toegang: gratis
Open van 9.00 tot 15.00 u
Grobbendonk: Ruilclub Grobbendonk organiseert elke 4e zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) ruilbeurs in Hof
van Esterlee, Eikenlei 97, Grobbendonk. Grote parking en gratis inkom. Reservatie en tafels: 0032 496 382866 – postzegels,
munten, postkaarten.
Heist o/d Berg: 24 mei 2020 – 28 juni 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
Leopoldsburg: 18 mei 2020 - 15 juni 2020 - Ruilbeurs «De Zwaantjes» - (Diverse
objecten), georganiseerd door Verzamel- & ruilclub Het Kamp in het Sint-MichielsInstituut, ingang via Van F. Baelstraat te 3970 Leopoldsburg. - Info: 0032 474/35 34 77
- Open van 9.00 tot 13.00 u
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Luik: 13 juni 2020 - Voorverkopen “Pleinen van Luik”, “Europa – oude postroutes”, “Voetbal verenigt” en “Japan 2020”
georganiseerd door Cercle Royal Phil. Liégeois in rue des Prémontrés 36A te 4000 Luik. - Info: 0032 4/387 55 77 – Toegang:
gratis - Toegang: 9.00 tot 17.00 u - Bpost loket van 10.00 tot 15.00 u
Maaseik: 23 mei 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
Malmedy: 7 juni 2020 – 23e Verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door Cercle Philat. Malmedien in Au
Malmundarium, place du Châtelet 9 te 4960 Malmedy. Info: 0032 497/32 34 93 – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 17.00 u
Moorsleden: 27 juni 2020 - 1ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) + opendeurdag Dienstencentrum Patria, georgani-seerd
door Patria in het LDC Patria, Zesde Jagersstraat 4 te 8890 Moorsleden. - Info: 0032 51/77 87 14 – Toegang: gratis - Open van
8.00 tot 16.00 u
Perk: 24 mei 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: 7 juni 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
Zaventem: 28 mei 2020 - 26 juni 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 -. (
30 april: Studie in een thematische verzameling – 28 mei: Jurygesprek – Jezelf voorstellen – 26 juni 2020: Van 19.45 tot 22.00
u - Eindspurt Quiz – Ruilen – Agenda 2020-2021)
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

Veiling 463 –15 april 2020
Gaat nu niet door. Zodra we weer bijeen kunnen komen, zal de volgende veilinglijst worden
gepubliceerd.
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