Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars
datum: juni 2020 - 14e jaargang – nummer: 174
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.

Van de voorzitter.
Beste postzegelvrienden,
Vorige maand heb ik u verteld dat we helaas al onze activiteiten moeten opschorten tot september.
Gelukkig hebben we toch sinds een tweetal weken onze postzegelrondzending weer kunnen opstarten
en we denken dat we velen van u hiermee een plezier hebben gedaan. Wel moet ik u erop attenderen dat
u bij het doorgeven van de doos de veiligheidsregels in acht moet nemen. Houdt
afstand, zet de doos voor de deur en wacht tot er wordt opengedaan. Het is niet
nodig om het verzendbriefje in te vullen en te laten ondertekenen. U tekent immers
op de totaallijst in de doos.
Het weer opstarten van onze maandelijkse bijeenkomsten in de Bunthoef en bij ‘t
Haasje zal nog even duren maar we gaan natuurlijk proberen dit ook zo snel
mogelijk te realiseren. Ik hoop dat ik u de volgende maand hierover uitsluitsel kan
geven.
We houden u natuurlijk 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:
BLIJF GEZOND EN TOT BINNENKORT!!!
Uw voorzitter
Peter Hendrickx

Ledenbijeenkomsten 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
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Brabantse Filatelistendagen:
De Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef hebben we nu al een paar maanden niet
meer gehad. We hopen u zo spoedig mogelijk weer te kunnen ontvangen. Volhouden
en ….blijf gezond !
Op de zaterdagmiddagen. 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.

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.

Enveloppen, ansichtkaarten, postzegels, poststukken:
De verkoop van poststukken, enveloppen en kaarten, door Jan-Dirk de Koning,
tijdens de Brabantse Filatelistendagen, loopt steeds beter.
Er is veel belangstelling en er wordt goed verkocht. En…..de opbrengst is voor
100% voor onze vereniging. Dooprdat er veel wordt verkocht is regelmatige
aanvulling noodzakelijk ! Aan u de vraag: heeft u enveloppen, poststukken,
kaarten, waar u niets mee doet, wilt u ze dan aan de vereniging ter beschikking
stellen? Jan-Dirk zal ze graag in ontvangst nemen. Uw dubbele zegels zijn van
harte welkom bij de ‘dubbeltjestafel’.

Soosmiddag:
Ook voor de soosmiddag geldt natuurlijk dat we elkaar een tijdlang al niet meer hebben gezien. Maar
we blijven hopen! Op de laatste woensdagen 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.

Ruilen:
Tijdens de ledenbijeenkomsten (nu dus even niet, maar het komt terug……..)
(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:
Het rondzendverkeer – is met speciale veiligheidsvoorschriften – weer
opgestart.
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-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 Maart 2020
En kijkt u eens op onze website. www.oosterhouterpost.nl

Evenementen en bijeenkomsten afgelast:
Veel, zo niet alle evenementen en bijeenkomsten, zowel
nationaal
als
internationaal,
opgesomd
in
onze
evenementenlijst, zijn voor de komende tijd, als gevolg van de
beperkingen door Covid-19 afgeblazen.
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Alvorens u besluit een evenement of bijeenkomst te bezoeken, is het raadzaam vast te stellen of die wel
doorgaat.

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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/
Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com
Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/
Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/
Echt: www.pvecht.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/
Kerkrade, EKPV: www.ekpv.nl
Klimmen, ’t Fakteurke: www.fakteurke.nl
FV De Bevelanden, Kloetinge: www.postzegelclubdebevelanden.nl
Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl
Roosendaal: PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
Sittard: www.filatelisten-sittard.nl
Tilburg, VPT Tilburg: http://vpt-tilburg.nl/
Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com
Weert: www.filatelicaweert.nl

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 eens onze website: 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, bijvoorbeeld van het digitaal lezen van de OP –
en van 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’.
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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

Kunst in de post
Een kunstwerk dat bijzonder "dicht" bij de Oostenrijkse post staat, is te zien op de speciale postzegel uit
de serie "Jonge kunst in Oostenrijk", uitgegeven op 27 augustus 2019: het kunstwerk "Stille Post" siert
de evenementenruimte van het nieuwe hoofdkantoor in Post am Rochus.
Met een traditionele posthoorn zoals we die kennen, heeft dit opvallende
kunstwerk uit 2017 visueel niet veel gemeen, maar past thematisch goed op
het hoofdkantoor van Austrian Post. Het beeld 'Stille Post' is eigenlijk
allesbehalve 'stil': het acht meter lange object, zwevend vanaf het plafond,
bestaat uit koperen pijpen en extra lange mondpijpen gemaakt van hoorns,
waarop 37 zwarte balgen van hoorns als noten op een lijn staan opgesteld.
De mondstukken van een trompet, een trombone en een tuba vullen het
oversized muziekinstrument aan en
nodigen u uit om te spelen. Door hun
deelname kunnen kijkers actief het
kunstwerk vormgeven en zo onderdeel
worden van het klanklichaam en tegelijkertijd kunstenaar.
De artiest Constantin Luser werd in 1976 in Graz geboren. Na een
studie industrieel ontwerp aan de FH Joanneum in Graz, vervolgde
hij zijn opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten en aan de
Universiteit voor Toegepaste Kunsten in Wenen. Zijn werken zijn
al te zien geweest in tal van
internationale tentoonstellingen, galerijen en musea, en hij was
gastsolist bij onder meer het Kunsthaus Graz en de Kunsthalle Krems.
De kunstenaar legde zijn ideeën en zijn leven al vroeg in tekeningen
vast als in een dagboek. Losjes aan het plafond hangende
draadsculpturen volgden als een soort driedimensionale tekeningen die
door de beweging en rotatie om zijn eigen as voortdurend van uiterlijk
veranderden. Muziekinstrumenten spelen een grote rol in de kunst van
Constantin Luser. Veel van zijn werken, zoals de drum iglo, de
vibrosaurus, de boom of het rotatiekwintet, zijn gemaakt van instrumenten en nodigen het publiek uit
om zelf muziek te spelen: “Zodra iemand actief wordt, gaan ze aan een ander niveau werken . Het zal
zowel een haptische (aanraken) als een akoestische (geluid) ervaring zijn.”
(Anna C. van der Maade – 190910)

IAŞI – hoofdstad Roemenië
U zult reageren met de opmerking dat Boekarest de hoofdstad van Roemenië is en niet Iaşi . Dat is
natuurlijk juist, maar de op twee na grootste stad van Roemenië, Iaşi, was ook eens hoofdstad namelijk
tijdens de Eerste Wereldoorlog toen Iaşi vervangend hoofdstad werd voor twee jaar, nadat Boekarest
bezet werd door de Centrale Mogendheden op 6 december 1916. In 1918, na de oorlog, werd Boekarest
weer hoofdstad van Roemenië. De centrale mogendheden waren de Midden- en Zuid-Europese landen
die in de Eerste Wereldoorlog streden tegen de overwegend West-Europese, Russische en later ook de
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Amerikaanse verbondenen. De landen die behoorden tot de centrale mogendheden: Duitse Rijk;
Oostenrijk-Hongarije; Ottomaanse Rijk; Bulgarije .
Iaşi ligt in het noordoosten van het land, in de regio Moldavië. De stad is de hoofdstad van het district
Iași, en de voormalige hoofdstad van het vorstendom Moldavië.
De stad is het economische, academische en culturele centrum van Moldavië. Er studeren jaarlijks meer
dan 60.000 studenten aan de vijf staatsuniversiteiten en de drie privé-universiteiten. Iași telt meer dan
vijftig kerken en heeft ook vijf culturele centra: Britse, Franse, Duitse, Latijns-Amerikaanse &
Caribische en Griekse. Cultuur is te vinden rond het Nationaal Theater, een Operagebouw, de StaatsFilharmonie van Iași, het Tatarasi-atheneum, een beroemde Botanische Tuin, een serie van musea en
herdenkingshuizen, een onafhankelijk theater en meerdere studentenorganisaties.

Op 24 april 2017gaf Roemenië een viertal postzegels uit ter herdenking van de periode dat Iaşi
de (vervangende) hoofdstad was. Op de fraaie zegels zijn afgebeeld het Ghica-Comanesti-Huis, het
Nationale Theater, de Universiteit Senatului en het Rosetti-Roznovanu Paleis, in waarden van resp. 2,50,
4,50, 8,00 en 16,00 Lei.
Iași werd voor het eerst documentair vermeld door de Moldavische vorst Alexander de Goede
(Alexandru cel Bun) in het jaar 1408. Maar ondanks deze vermelding, staan er nog gebouwen van vóór
1408 in Iași, zoals de Armeense Kerk die gebouwd is in 1385. Men denkt dat de stad véél ouder is dan
de eerste vermelding.
Van 1565 tot 1859 was Iași de hoofdstad van Moldavië. Tussen 1859 en 1862 waren Iași en Boekarest
samen de facto de hoofdsteden van de verenigde vorstendommen van Walachije en Moldavië. Hierna
werd de functie van hoofdstad voorgoed verplaatst naar Boekarest.
De Republiek Moldavië is nu een land in Oost-Europa, grotendeels gelegen tussen de rivieren Proet en
Dnjestr (Nistru). Het land wordt in het westen begrensd door Roemenië en in het noorden, oosten en
zuiden door Oekraïne. Het ligt als het ware geprangd tussen deze twee. De hoofdstad is Chisinau. Het
land geldt als een van de armste landen in Europa. Moldavië behoorde tot 1991 tot de Sovjet-Unie. Als
gevolg van de ontbinding van de Sovjet-Unie is de dienstensector gegroeid om de economie van
Moldavië. De dienstensector bepaalt meer dan 60% van het BBP van het land. De economie is de armste
in Europa per hoofd van de bevolking en heeft de laagste index voor menselijke ontwikkeling op het
continent. Moldavië is ook het minst door toeristen bezochte land in Europa met slechts 11.000 jaarlijks
geregistreerde bezoekers uit het buitenland.
(Willem-Alexander Arnhemer – 170502)
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Astor Piazzolla – Argentinië:
Astor Piazzolla (11 maart 1921 – 4 juli 1992) was een Argentijns tanguero (tangomuzikant),
bandoneonist en componist. Zijn nieuwe tangobenadering zorgde voor een vernieuwing van de Tango.
Piazzolla was een controversiële figuur op muzikaal en politiek vlak.
Tot zijn bekendste werken behoren onder meer Libertango, Oblivión en Adiós Nonino. Over dit laatste
werk wordt gezegd dat
hij in de VS per
telefoon te horen kreeg
dat zijn vader was
overleden. Piazzolla
zou zich toen op zijn
kamer
hebben
teruggetrokken en al
improviserend op zijn
piano dit lied hebben
gecomponeerd. "Adiós
Nonino"
betekent
zoveel als "Vaarwel
lieve opa".
Astor Piazzolla wordt
algemeen beschouwd
als
de
grootste
exponent van het
traditionele
Argentijnse muziekgenre, de tango, weg van zijn oorsprong als begeleiding, om in de concertzaal te
dansen - hoewel zijn experimenten en innovaties niet zonder controverse waren in Argentinië zelf.
Geboren in Mar de Plata, Argentinië, in 1921, bracht Piazzolla een groot deel van zijn jeugd door in
New York, zijn familie ging uiteindelijk terug naar Argentinië in 1936. Hij begon de bandoneon te leren
spelen op de leeftijd van 8. In 1938, nadat hij verhuisde naar Buenos Aires, begon hij te spelen met een
aantal tango orkesten, om uiteindelijk toe te treden tot een van de grootste tango orkesten van die tijd,
de Anibal Troilo Orchestra. In 1941 begon hij compositie te studeren bij de grote Argentijnse componist
Alberto Ginastera, en hij begon later pianostudies bij Raúl Spivak.
Piazzolla richtte in 1946 zijn eigen tango-orkest op, de Orquesta
Típica, dat hem zijn eerste kans gaf om t e experimenteren.
Tegelijkertijd werden zijn eerste 'klassieke' werken uitgevoerd en
kreeg hij ook de opdracht om
filmpartituren te schrijven. In de
overtuiging dat hij toekomst had als
serieuze componist, ontbond hij het
orkest, liet de bandoneon rusten en
besloot zich te concentreren op zijn
muzikale studies.
In 1954 ging hij naar Parijs, om met
Nadia Boulanger te studeren, die hem
overtuigde om zijn talenten in tango en
bandoneon niet te verbergen en dat deze
vorm van muziek een weg was naar het
vinden van zijn ware compositorische mogelijkheden. In 1955
keerde Piazzolla terug naar Argentinië en vormde een groep, de
‘Octeto Buenos Aires’, waarvoor hij werken produceerde die
afstand namen van de klassieke tango en van de "orquesta tipica", de speciale orkesten, en in plaats
daarvan soort van kamermuziek creëerde - zonder zanger of dansers. In 1960 maakte hij de eerste van
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vele beroemde kwintetten, bestaande uit bandoneon, viool, bas, piano en elektrische gitaar. Dit was
Piazzolla's meest geliefde formatie; de vorm die het meest paste bij het uitdrukken van zijn ideeën.
Piazzolla experimenteerde met verschillende 'crossover' stijlen: jazz, zoals in New York in de late jaren
1950, en jazz-rock / tango tijdens de jaren 1970 met zijn octet de ‘Conjunto Electronico’. Hij bleef ook
'klassieke' werken componeren, waaronder Le Grand Tango (1990) voor cello en piano, gewijd aan en
in première gebracht door Mstislav Rostropovich, en zijn ’Concerto voor Bandoneon en Orchestra’. Hij
componeerde ook de 'operita' Maria de Buenos Aires, geschreven in samenwerking met de dichter
Horacio Ferrer, en het oratorium El Pueblo Joven (ook geschreven samen met Ferrer). Maar hij zal
vooral herinnerd worden om zijn bijdrage aan de evolutie en internationale faam van de tango.
Ter nagedachtenis aan Astor Piazzolla gaf de Argentijnse Post op 8 mei 2018 het boven afgebeelde
velletje uit met twee zegels van Peso 45 en Peso 75. (een peso heeft ongeveer de waarde anderhalve
eurocent)
(Anna C. van der Maade – 180816)

Salvatore Quasimodo:
De postzegel uitgegeven in de serie “Italiaans Artistiek en Cultureel Erfgoed”, op 14 juni 2018 ter
gelegenheid van de 50e overlijdensdatum van Quasimodo, toont een werk van Giacomo Manzù dat
Salvatore Quasimodo voorstelt, Nobelprijswinnaar voor literatuur in 1959.
Salvatore Quasimodo, geboren in Modica, op 20 augustus 1901 en overleden in Napels, 14 juni 1968,
was een beroemd Italiaans dichter.
Zijn eerste werken worden gekenmerkt
door een nostalgische sfeer, later vindt hij
meer aansluiting bij de hermetische poëzie,
een ontoegankelijke en experimentele vorm
van poëzie waarin niet de werkelijkheid
wordt gevat.
Dit is echter geen eindpunt in de poëzie van
Salvatore Quasimodo maar een etappe in de
zoektocht naar een eigen taal. In de
vertaling van Klassieke auteurs (waaronder
bijvoorbeeld Sapfo, Vergilius en Catullus)
ontwikkelt en bewerkt Quasimodo verdere expressievormen in taal.
Dit continue rijpingsproces kent een volgende mijlpaal in de periode van de Tweede Wereldoorlog. De
afschuw en walging over de absurditeit van de oorlog lijken bij Quasimodo te leiden tot een complete
mutatie van de poëtische taal. In essentie veranderen de thema's (dood, religie en Sicilië) van Quasimodo
echter niet; de motieven en patronen van zijn voorgaande bundels blijven
aanwezig. Zijn poëtische taal verandert aan de oppervlakte en getuigt van
sociaal engagement. Vanaf 1945 is hij lid van de Italiaanse Communistische
Partij.
In 1959 won Quasimodo de Nobelprijs voor Literatuur, omdat hij volgens het
comité "met klassiek vuur de tragische levenservaringen van deze tijd" tot
uitdrukking bracht.
De afkeer die spat uit de "oorlogse" poëzie verzacht in de naoorlogse
geschriften, om tot volledige volwassenheid te komen in zijn laatste bundel:
‘Dare e Avere’ (Geven en Hebben). In deze bundel reflecteert een oude dichter
over zijn leven en zijn dood, over het hebben en geven, in een poëtische taal.
Quasimodo overleed in juni 1968 in een ziekenhuis in Napels, na enkele dagen
eerder te zijn getroffen door een hersenbloeding. Hij ligt begraven in Milaan.
Samen met Giuseppe Ungaretti en Eugenio Montale wordt hij beschouwd als de belangrijkste Italiaanse
dichter van de 20e eeuw.
Ook op 20 augustus 2001, zijn 100e geboortedag werd een postzegel met een afbeelding van Quasimodo
uitgegeven.
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(Anna C. van der Maade – 191120)

Tradities van Tsjechische postzegels 2016 - Karel Svolinský (1896 - 1986)
Karel Svolinský (1896 - 1986) was een Tsjechische schilder, graficus en boek-illustrator.
Hij studeerde aan de Kunsthogeschool in Praag bij Max Svabinský. Later doceerde hij als professor aan
de universiteit. Hij was getrouwd met de beeldhouwster Marie, geboren Vesela (1903), een dochter van
generaal Frantisek Veselé (1864-1953). Hij
verwierf faam in de jaren 1920 met
illustraties bij Karel Hynek Mocha's gedicht
"Méj" (mei). Het uitgebreide werk van de
kunstenaar, dat wordt gekenmerkt door een
folkloristische en levendige stijl, omvat
ongeveer 150 ex-libris, 400 nieuwjaarskaarten en 210 ontwerpen voor postzegels,
waarvan er 83 werden uitgegeven. Van de ontwerpen
van Svolinska werd tussen 1947 en 1955 de
astronomische klok van het stadhuis van Olomouc
opnieuw ontworpen, waarop zijn vrouw Marie
Svolinska de poppenfiguren creëerde. Daarnaast ontwierp Svolinska een
raamvan de Prager Veits Dom en maakte hij ontwerpen voor Tsjechoslowaakse
bankbiljetten. In 1981 ontving Svoliský de eremedaille van het ministerie van
Posterijen. In 1992 werd een speciale munt van 200 kronen ter ere van Karel
Svolinský uitgegeven.
In de serie ”Tradities van de Tsjechische Postzegelontwerpen” werd op 20 januari 2016 een zegel van
13 kronen uitgegeven met een afbeelding van Karel Svolinský, naar een foto van de kunstenaar in het
Postmuseum, en collage-vormige fragmenten van zijn boekillustraties.
(Anna C. van der Maade – 160320)

Monaco - klein maar fijn:
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De posterijen van Monaco worden sinds jaar en dag - vanaf de 17e eeuw, verzorgd door de Franse
posterijen. Eigenlijk wel logisch want het land is zo klein dat de post in eigen land bijna op de fiets kan
worden bezorgd, maar dat Frankrijk vrijwel het gehele gebied van Monaco - behalve de zeezijde omsluit. Vanaf 1 juli 1885, werd op de Monegaskische postzegels de afbeelding
van Prins Charles III gebruikt waarmee de soevereine macht van het prinsdom
werd bevestigd. De Franse zegels, die tot dan toe werden gebruikt, bleven geldig
naast de Monegaskische tot 1 april 1886. Er zijn verschillende enveloppen
bekend met gemengde frankering, die zeer geliefd
zijn bij verzamelaars. In 1937 ontstond, vooral op
verzoek
van
verzamelaars
een
speciaal
Monegaskisch administratiekantoor, het ‘Postzegel
Uitgifte Bureau’, dat opereerde naast de Franse
posterijen. Dit bureau werd ook belast met het
ontwerp van de zegels van Monaco en met het voorstellen van de tekeningen
en ontwerpen aan een commissie, gevestigd in het prinselijk paleis. Vanaf
1949, bij het aanvaarden van de troon door Prins Rainier III besluit de vorst
zelf, op voordracht van de directeur van de O.E.T.P. over onderwerpen,
tekening en kleuren. De voordrachten worden door de prins getekend en
opgenomen in de prinselijke filatelistische collectie, één van de meest
vooraanstaande collecties ter wereld, vooral ook omdat de verzameling alle
documenten bevat die verbonden zijn met de uitgifte van zegels. Het
Postzegel Uitgifte Bureau ontwikkelde een systeem van voorinschrijving,
een voorloper in die tijd. Het Bureau heeft momenteel ongeveer 28.000, voornamelijk in Monaco en
Frankrijk en verder binnen Europa, met steeds meer opdrachten via het internet. Bij de internationale
postinstellingen is het prinsdom vertegenwoordigd door een permanente afgevaardigde en door de
directeur van de O.E.T.P. (erkenning in de UPU - Universal Postal Union - in 1959 en in PostEurop in
1993). Een overeenkomst van 18 mei 1963 regelt alle postale, telegraaf en telefoonzaken tussen
Frankrijk en Monaco, alhoewel deze overeenkomst gedeeltelijk is achterhaald door het afschaffen van
de telegraaf en de privatisering van de telefoondienst (1996).
Het Vorstendom Monaco, begonnen als kolonie van Genua in 1228, ontstond
op 8 januari 1297 en vanaf die datum bestuurd door het vorstenhuis Grimaldi,
heeft een oppervlakte van 2,02 km² en telt ruim dertigduizend inwoners,
waarmee het het dichtstbevolkte land(je) ter wereld is. Van de inwoners is
slechts 17% Monegask, 28% heeft de
Franse nationaliteit en van de overige 55%
is een groot deel Italiaans. Tot aan de
grondwet van 1911 waren de vorsten van
Monaco absolute heersers. In juli 1918
werd een verdrag getekend dat Frankrijk
het beschermheerschap verleende, dit
verdrag, onderdeel van het verdrag van
Versailles aan het eind van de Eerste wereldoorlog, bepaalde tevens
dat Monaco het militaire, politieke en economische beleid van
Frankrijk zou volgen. Monaco is geen lid van de Europese Unie,
alhoewel het aan landzijde geheel is omsloten door EU lid Frankrijk. Het landje is bekend als mondaine
badplaats met veel casino’s, en een jaarlijkse formule I autorace wedstrijd. Voetbalclub AS Monaco
speelt in de Frans competitie.
( Pieter Stastok - 170425 - Postes Monaco)
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Veilinglijsten – worden voor de
voor de eerstvolgende
ledenbijeenkomst gepubliceerd.
u kunt ook schriftelijk bieden
via:
petercmhendrickx@home.nl

uw reacties
De heer Ferry Luybe reageerde op de vraag van mevrouw Ida van Rillaer uit Boortmeerbeek (B)
inzake de persoonlijke zegel ’50 jaar gas Slochteren’:
Beste mevrouw van Rillaer.
Even een reactie op uw vraag. Met een zoekmachine zoeken op Slochteren en postzegel geeft informatie
over deze persoonlijke postzegel. Hij is uitgegeven in 2009 om Slochteren te promoten. In dat jaar was
hij te koop bij het VVV van Slochteren. Misschien heeft u daar nog een mogelijkheid om een exemplaar
te bemachtigen. Adres VVV Slochteren, Noorderweg 1, 9621BM, Slochteren

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. 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
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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 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 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 ’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 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 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 - 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. 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:
België / Luxemburg:
Arendonk: Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten op de 2de zondag van de maand tussen 9u. en 12u.
uitgezonderd de maanden juli en augustus in het Heemhuis, Wampenberg 23, 2370 Arendonk, België. Voor verzamelaars van
postzegels – munten – bierkaartjes – bidprentjes – champagne capsule – Panini stickers – 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
Beerse: Vrienden voor Verzamelaars organiseert 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
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: 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: 15 juni 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
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
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
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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: 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 26 juni 2020:
Van 19.45 tot 22.00 u - Eindspurt Quiz – Ruilen – Agenda 2020-2021)

Veiling 463 – wanneer ??? 2020

We hopen natuurlijk ze snel mogelijk de veilingen opnieuw op te
starten. Zodra bekend is wanneer we weer bij elkaar komen, zullen we
de volgende veilinglijst publiceren !
En u heeft nu wellicht tijd om eens te kijken of u geschikte kavels heeft
om via de veiling aan te bieden. De veilingmeester heeft inzendlijsten
beschikbaar. !!
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