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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,
Vanaf 1 juli worden de maatregelen vanwege het Covid-19 virus aangepast en kunnen we weer
vooruit kijken naar een opstart van onze maandelijkse bijeenkomsten. Omdat we toch nog
steeds rekening met elkaar moeten houden en zeker de 1,5 meter afstand moeten waarborgen,
zullen we aanpassingen moeten doen om de bijeenkomsten te kunnen laten doorgaan.
De clubavonden op woensdagavond in de zaal bij ’t Haasje gaan starten op woensdag 16
september.
De bijeenkomsten in de Bunthoef op de zaterdagmiddag en woensdagmiddag
zijn nog niet zeker. In verband met de 1,5 meter afstand en de ruimte die
beschikbaar is, zijn we nog aan het kijken op welke manier we dit kunnen
organiseren. Ik hoop u de volgende maand meer duidelijk hierover te kunnen
geven.
De postzegelrondzending draait alweer op volle toeren en naar ik hoor zijn de
deelnemers daar erg blij mee. Wel moet ik u er nogmaals op attenderen dat u
bij het doorgeven van de doos de algemene veiligheidsregels in acht moet
nemen.
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
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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

Brabantse Filatelistendagen:
Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef zal hopelijk ook binnen niet al te lange
tijd weer plaats kunnen vinden.
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.

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.

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
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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……..

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 draait volop. Wilt u deelnemen, neem even
contact op met Ludwig Engst. 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.

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. Mocht u een evenement willen bezoeken, controleertr
u dan eerst of het wel doorgaat.

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.
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Nieuwsbrief en OP- Verenigingsblad: te lezen op www.oosterhouterpost.nl
Ons 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
bezoekt
u
ons
www.oosterhouterpost.nl

eens

op

onze

website.

Postzegelverenigingen “in de buurt”:
Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun
websites:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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/
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
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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

Tristan da Cunha – 100 years RAF:
Op 2 juli 2018 gaf de postdirectie van Tristan da Cunha een viertal zegels uit, ter ere van het 100 jarig
bestaan van de Royal Air Force. Het eiland heeft een speciale band met de RAF vanwege de evacuatie
van één van de meest geïsoleerde eilanden van de wereld, meer
dan 2800 kilometer van de westelijke kust van Afrika. In oktober
1961 dreigde de – allesoverheersende – vulkaan van het kleine
eiland – in de zuidelijke Atlantische Oceaan – uit te barsten. De
totale bevolking – 268 mensen – werd gevecueerd naar Kaapstad
en later naar Southampton in het Verenigd Koninkrijk. Nu
wonen er ongeveer 80 families op Tristan da Cunha, die
voornamelijk leven van de productie van kreeft.

Aantekeningen van Steve Alcock, Manager van het Solent Sky Museum
(Solent Sky is een luchtvaartmuseum in Southampton, Hampshire, voorheen bekend als Southampton
Hall of Aviation. Het toont de geschiedenis van de luchtvaart in Southampton, het Solent-gebied (de
zeestraat tussen the Isle of Wight en Engeland) en Hampshire).
Op 10 oktober 1961 dwong de uitbarsting van een vulkaan naast de nederzetting op Tristan de gehele
bevolking van (toen) 290 personen (264 eilandbewoners en 26 expats) om het eiland te evacueren en
met twee vissersboten de zee op te gaan naar het onbewoonde Nightingale-eiland . Na een lange zeereis naar Kaapstad aan boord van het Nederlandse schip ‘Tjisadade’ arriveerde de bevolking uiteindelijk op 3 november 1961 op Stirling Castle in Southampton in
Groot-Brittannië.
Oorspronkelijk geplaatst in Pendell Camp in Surrey, werden de
eilandbewoners al snel overgeplaatst naar een betere
accommodatie in jaren dertig huizen op de voormalige RAF
vliegbasis Calshot in Hampshire. Ze kwamen daar aan op 23
januari 1962 en woonden daar tot november 1963, toen de meesten
van hen al waren teruggekeerd naar Tristan, nadat ze
griepepidemieën hadden doorstaan tijdens een van de ergste
winters van de 20e eeuw 1962-1963.
Ter ere van het honderdjarig bestaan van de Royal Air Force op 2 juli 2018 heeft Tristan da Cunha
besloten ter herinnering aan de periode die de eilandbewoners bij RAF Calshot doorbrachten, door een
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serie postzegels uit te geven met afbeeldingen van verschillende vliegtuigen die in de loop van de jaren
op RAF Calshot zijn gestationeerd geweest.
Calshot werd oorspronkelijk opgericht als vliegbasis in 1913 door het Royal Flying Corps om nieuwe
watervliegtuigen voor de marine te testen en het was gedurende de hele Eerste Wereldoorlog de basis
voor watervliegtuigen van de Royal Naval Air Service.
Officieel in 1922 omgedoopt tot Royal Air Force Calshot, werd vanuit Calshot de ontwikkeling van
zee-vliegtuigen georganiseerd, daarnaast was het de basis voor reguliere vliegbootsquadrons.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Calshot de reguliere squadrons van vliegboten aan andere
bases, maar het nam andere vitale rollen op en werd de belangrijkste basis voor de reparatie,
modernisering en het onderhoud van de vliegboten van de RAF, met name de grote Short Sunderland,
met Air Sea redding eenheden en de training van de scheepsbemanningen van de RAF.
Na de oorlog kwamen operationele eskaders voor vliegboten snel terug naar Calshot, met twee
Sunderland-eskadrons vanaf april 1946. Tijdens de crisis en de Berlijnse luchtbrug waren alle Calshotvliegtuigen in gebruik tijdens de periode van de 'Luftbrucke' (luchtbrug), die van Finkenwerder,
Hamburg naar het Havelmeer bij Berlijn voedsel en andere waren overvlogen.
Aan het begin van de jaren vijftig was Calshot in de eerste plaats een scheepsvaartuigstation,
verantwoordelijk voor het onderhoud van alle RAF-vaartuigen, het slepen van doelen en het snel
uitrukken van Air Sea Rescue. De lange en roemruchte traditie van vliegboten in Calshot kwam begin
jaren vijftig eindelijk ten einde toen twee van de drie gigantische Princess-vliegboten die zouden zijn
gebruikt voor het vervoer van 100 passagiers over een bereik van 8000 kilometer, achterhaald werden
verklaard, alhoewel ze nooit gevlogen hadden. Ze werden opgeslagen in Calshot tot aan hun
uiteindelijke sloop.
De Royal Air Force Calshot sloot uiteindelijk op 1 april 1961, na een ononderbroken militaire dienst
van 48 jaar. De drie belangrijkste hangars die in die periode zijn gebouwd en gebruikt, staan er nog
steeds en worden
voor verschillende
taken gebruikt.
De vier Tristan da
Cunha-zegels tonen
de
belangrijkste
vliegtuigen gestationeerd in Calshot
gedurende
het
grootste deel van
het bestaan van het
station:
45p Felixstowe F.5
Felixstowe
F.5vliegboten
zijn
ontwikkeld op basis
van de eerdere F.3en
F.4-modellen,
gebaseerd op een
Amerikaans
Curtiss-ontwerp, maar met opnieuw ontworpen rompen van Commander John Porte. Aangedreven door
twee Rolls-Royce Eagle-motoren, hadden deze uitstekende langeafstandsvliegtuigen een vliegbereik
van zeven uur, een maximale snelheid van 140 km/u en konden ze tot 420 kilo aan bommen vervoeren.
Ten minste tien van Calshot's aanvulling van F.5's werden lokaal gebouwd door de Gosport Aircraft
Company. Deze vliegtuigen kwamen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog bij de toenmalige
nieuwe Royal Air Force en werden in 1922 door het 230e Sqaudron gevlogen op de nieuw benoemde
RAF Calshot basis.
55p Supermarine Southampton 1
Lokaal ontworpen en gebouwd door Supermarine uit Southampton, verving de houten Southampton 1
de F5 in 1925 door 480 (verkenningsvlucht) in Calshot. Aangedreven door twee Napier Lion-motoren,
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had de Southampton 1 een vliegvermogen van meer dan zes uur, kon hij 500 kilo aan bommen vervoeren
met een maximale snelheid van 150 km/u. Vier Southampton 1's van de Far East Flight maakten een
reis van meer dan 43.500 km van Felixstowe via Calshot, in 1927-28, naar Australië, waarbij de hele
kustlijn van dat land in kaart werd gebracht en slechts één propeller en één motor hoefde te worden
vervangen! Dit bewees de levensvatbaarheid van langeafstandsvluchten, zowel voor civiele als militaire
routes.
£ 1,60 Supermarine S.6B
De Schneider Trophy was een wedstrijd die in 1913 was bedacht door een wapenfabrikant - Jacques
Schneider - om zeevliegtuigen te verbeteren, ten opzichte van concurrerende vliegtuigen die waren
ontworpen en gebouwd om het snelste vliegtuig te zijn dat er bestond. Halverwege de jaren twintig was
de competitie een belangrijke bron van nationale trots geworden voor concurrerende landen, met name
Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Supermarine uit Southampton was een van
de vele Britse fabrikanten die meededen, maar hun briljante jonge ontwerper, RJ Mitchell (van de latere
Spitfire), ontwikkelde in 1927 een volledig metalen vliegtuig, de S.5, om de trofee van dat jaar te
winnen. Hij herontwierp het vliegtuigontwerp als de S.6 in 1929 met de nieuwe V12 Rolls Royce-motor
en won de wedstrijd van 1929 (een van de vliegtuigen uit 1929 is te zien in Solent Sky Museum,
Southampton). Voor de wedstrijd van 1931, om ervoor te zorgen dat Groot-Brittannië de trofee ronduit
en voor altijd zou winnen, ontwierp Mitchell de drijvers opnieuw, 'paste' Rolls Royce de motor aan om
de S.6B te produceren en op 13 september 1931 won luitenant-ter-zee John Boothman de race met een
snelheid van 575 km/u in de S.6B S1595, zoals afgebeeld op de postzegel. Twee dagen later verhoogde
luitenant-ter-zee George Stainforth het wereldsnelheidsrecord in het zustervliegtuig, S1596, tot655
km/u.
£ 2 Short Sunderland Mk V
De Short Sunderland Mk V was de laatste operationele variant van dit bijzondere vliegtuig. De Mark V
had een uithoudingsvermogen van 13,5 uur (of 20 uur met vol-belaste brandstoftanks) bij een
kruissnelheid van 290 km/u, met een bemanning van 7-11 personen, en met een verscheidenheid aan
verdedigingsbewapening en een nuttige bommenlading. 230e Squadron, die de Sunderland in 1938 bij
de RAF had geïntroduceerd, keerde samen met 201e Sqaudron in 1946 terug naar Calshot, en de twee
squadrons werden in 1948 vrijgemaakt om het vliegtuig in de Berlijnse luchtbrug in te zetten en zout en
steenkool van dichtbij Hamburg tot februari 1949 te vervoeren, toen beide squadrons werden
overgeplaatst naar het Verre Oosten, waardoor de vliegbootoperaties van Calshot werden beëindigd. Het
vliegtuig op de postzegel bevindt zich in de naoorlogse 230 Sqaudron-markeringen. Solent Sky Museum
heeft een civiele Sunderland V-conversie - een Sandringham IV – het is allemaal te zien in het museum
in Southampton.
Het eiland Tristan da Cunha werd in 1506 ontdekt door de
Portugese zeevaarder Tristao da Cunha op zijn uitreis naar
Oost-Afrika en Indië. Omdat de weersomstandigheden
slecht waren kon de admiraal geen nader onderzoek
instellen en reide hij verder met zijn 14 zeilschepen. In 1965
is door de posterijen van deze Britse kroon kolonie het
vlaggenschip van de Portugese ontdekkingsreiziger
afgebeeld. Deze eer viel ook de Heemstede te beurt.
Aanleiding daartoe was het historische feit dat in navolging
van dit Nederlandse zee-zeilschip in 1643 in latere jaren
andere schepen in Tristan da Cunha aanlegden om ‘te ravitailleren. De nominale waarde van bedoelde
postzegel is 1.5 d. Afgebeeld zijn de naam Heemstede, het schip, en zoals gebruikelijk op Britse
postzegels een portret van de koningin.
(Frans Haverschmidt – 200229)
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Motorschip Ljubljana:
Van het land Slovenië verwachten we niet – vooral omdat het geen eigen zeehavens heeft – dat het
zeeschepen en zee-rederijen heeft. Het land grenst aan Triëst, dus wellicht dat deze havenstad de
thuishaven is voor de Ljubljana.
Dit indrukwekkende postzegelblok "Motorvrachtschip Ljubljana" werd op 25 mei 2018 uitgegeven
door de Sloveense postadministratie; aantal uitgegeven blokken 30.000 stuks. Het blok bevat één
postzegel met als afbeelding op de zegel van € 1,15 het motorvrachtschip Ljubljana. Het schip
Ljubljana, werd gebruikt voor het vervoer van bulkmaterialen, containers en hout, maakte van 1988 tot
2002 deel uit van de vloot van de Sloveense rederij Splosna Plovba. De Ljubljana was 183 m lang en
27,6 m breed, had 10,87 m diepgang en een laadvermogen van 32.680 ton, een Sulzer/IHI dieselmotor
motor van 9.396 kW (12.775 pk) en kon een snelheid van 14 knopen halen.
De aankoop van de
Ljubljana en van
twee
soortgelijke
schepen (Arosia en
Pohorje (II)/Ariella)
stelde
Splošna
Plovba in staat te
voldoen aan de
eisen van de scheepvaartlijnen die de
Middellandse Zee
en de Pacifische
kust van NoordAmerika verbindt
(MEDPAC),
een
lijn die het bedrijf
van 1975 tot 1993
handhaafde. Tegen
die tijd waren de
Concord-klasse
schepen
van
Splošna Plovba niet
meer concurrerend
en begonnen ze de
strijd met andere
zeevaartmaatschappijen te verliezen, terwijl exporteurs van cellulose en hout uit Canada en de VS steeds
strengere eisen oplegden met betrekking tot de uitrusting van schepen met roterende kranen met een
hijscapaciteit van 5 x 25 ton om het lossen van lading mogelijk te maken zonder het gebruik van
heftrucks.
Verder werd lading steeds vaker vervoerd in containers, waarvan elk schip 1.100 TEU kon vervoeren.
Na het opheffen van de MEDPAC-lijn werd de Ljubljana (III) voor enkele jaren verhuurd aan de
Italiaanse rederij d'Amico, waarna Splošna Plovba haar in dienst nam in de wilde vaart. De Ljubljana
was 183 meter lang met een balk van 27,6 meter, een diepgang van 10,87 meter en een tonnage van
32.680 ton (21.284 bruto ton, 11.087 netto ton). Ze werd aangedreven door een 9.396 kW (12.775 pk)
Sulzer/IHI dieselmotor en kon een snelheid van 14 knopen halen. De Ljubljana was het derde schip in
de Splošna Plovba vloot die deze naam droeg (vandaar de aanduiding III). Ze werd gebouwd in 1981
door de Kanda Shipbuilding Co. in Kure, Japan. Ze werd gekocht door Splošna Plovba in 1988 en
verkocht in 2002. In 2009 werd ze gesloopt bij Alang in India.
(Anna C. van der Maade – 190319)
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Kabelbaan (Fløibanen) – 100 jaar:
De kabelbaan Fløibanen en de berg Fløyen zijn de grootste toeristische attractie van Bergen in
Noorwegen, met ongeveer 1,5 miljoen bezoekers per jaar. De rit op zichzelf met de
voetgangerskabelbaan is een attractie op zich. Op weg naar de top zijn er drie tussenstations: Promsgate,
Fjellveien en Skansemyren.
Het uitkijkpunt Fløyen ligt 320 meter boven zeeniveau en biedt een fantastisch uitzicht over Bergen. De
berg is – zeker voor Noorse
begrippen – niet hoog. Al in
1895 werd er gedacht aan
een transportmiddel naar
Fløyen, maar het project
werd om financiële redenen
stopgezet. Het idee werd in
1907 weer opgepakt en het
kabelbaanproject in Bergen
werd al snel wereldwijd
bekend door krantenberichten over de plannen. Toen de werkzaamheden aan het spoor in de herfst van
1914 begonnen, was het de bedoeling dat het anderhalf jaar zou duren, maar vanwege de Eerste
Wereldoorlog en het daaropvolgende tekort aan goederen werd de Fløibanen voor het eerst geopend op
15 januari 1918. Sindsdien is de kabelbaan continu in bedrijf geweest. De kabelbaan werd ge-bouwd
naar het voorbeeld van vergelijkbare banen - de overeenkomst was bijzonder groot met de Mercurybaan in Baden-Baden. De eerste wagons van de kabelbaan, van geolied teakhout en die gedeeltelijk open
waren, werden geleverd door de Maschinenfabrik Esslingen uit de gelijknamige stad. Er was plaats voor
65 passagiers en de baan werd aangedreven door een elektromotor van 95 pk.
De eerste rijtuigen werden vervangen door rijtuigen die (in 1954) 80 passagiers konden vervoeren. De
machine werd vanaf de bestuurdersstoel in de rijtuigen bestuurd. De volgende rijtuigen kwamen in 1974.
In het najaar van 2002 voltooiden de Fløibanen een volledige vernieuwing van zowel rijtuigen, rails,
machines, stations en ticketsystemen. Ook de drie de onderstations werden herbouwd.
De kabelbaan rijdt normaal met een snelheid van 6 m / s en elke wagon biedt plaats aan 100 passagiers.
Op alle stations zijn een elektronisch ticketsysteem en poorten ingevoerd. De speciaal voor de Fløibanen
ontworpen wagons door industrieel ontwerper Espen Thorup hebben een modern ontwerp met grotere
glasoppervlakken en een nog beter zicht voor de passagiers.
In juni 2018 gaf de Noorse Post een tweetal zegels uit met afbeeldingen van de kabelbaan.
Ontwerp: Lasse Michelsen Foto: © Lasse Michelsen Drukwerk: Joh. Enschedé Security Print.
(Anna C. van der Maade – 181114)

Tsjoevasjië
Eerlijk bekennen. U had waarschijnlijk ook nog nooit van dit land gehoord. Totdat ik een afbeelding
van een postzegelvelletje ontdekte op de face-boekpagina van ‘Postzegelaar’, vanwege het 100 jarige
jubileum. En dan weet je het nog niet, tenzij je natuurlijk het kyryllische schrift kent: Чувашия
Республика. Bovendien komt dan de vraag: had u al eens een postzegel van de Tsoevasjische Republiek
gezien?
Tsjoevasjië (Tsjoevasjieja Respoeblika), is een autonome republiek – met een oppervlak van 18.000
km² – (Nederland heeft een oppervlak van41.543 km²) binnen de Russische Federatie (oppervlak
17.098.245 km²) en het is het thuisland van de Bulgaars-Turkse Tsjoevasjen.
De Tsjoevasjen stammen af van vroege Turkssprekende Bulgaarse en Suaarse (of Suvaarse) stammen,
die in verband met droogte vanuit hun gebied (dat ze Ulyps noemen) tussen de Tiensjan en de Altaj aan
de bovenloop van de Irtysj in Centraal-Azië in de 2e en 3e eeuw naar de Noordelijke Kaukasus trokken.
Hier verbleven ze vijf eeuwen lang, tot in de 8e eeuw, en stichtten ze in de 7e eeuw het rijk GrootBulgarije. Toen de Arabieren hun gebied binnenvielen, vertrok een deel van hen in de 7e en 8e eeuw
naar de Balkan, waar ze assimileerden met de daar woonachtige Slaven. Hierdoor werd de grondslag
van het huidige Bulgarije gelegd.
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Een ander deel trok onder leiding van kan Kotrag naar de Centrale Wolgaregio (Midden-Povolzje) en
stichtte hier in de 10e eeuw het vroegmiddeleeuwse feodale rijk Wolga-Bulgarije. De Tsjoevasjen
ontstonden in de 10e eeuw uit dat deel
van de Bulgaarse bevolking dat zich
niet bekeerde tot de islam. Hun naam is
afkomstig van het woord Suvaren
(Sjuvaren), die al in de 10e eeuw
Sjoevasjes werden genoemd. Tijdens
de Mongoolse invasie van WolgaBulgarije in 1236 trokken de
Tsjoevasjen naar het noorden, naar de
gebieden waar Finse stammen, zoals de
Mari woonden. In 1438 werd het, met
de val van de Gouden Horde, onderdeel
van het kanaat Kazan. De Tsjoevasjen
vluchtten voor de invasies de bossen in
en wilden zich opnieuw niet
onderwerpen aan de islam.
In 1551, na bijna 120 jaar, werd dit kanaat ten val gebracht door de tsaristische troepen en kwamen de
Tsjoevasjen vrijwillig onder Russisch gezag om zo hun eigen natie te kunnen behouden en de
voortdurende feodale oorlogen die het gebied hadden verwoest te doen stoppen. De Russen duidden hen
aanvankelijk aan als "het bergvolk". De Tsjoevasjen moesten zich toen echter wel bekeren tot het
christendom. De invloed van het Russische Rijk zorgde voor de opname van veel Russische woorden in
de Tsjoevasjische taal, die pas in de 19e eeuw voor het eerst in geschreven vorm uitkwam op basis van

het Russische cyrillische alfabet. Van 1708 tot 1920 was Tsjoevasjië grotendeels onderdeel van het
gouvernement Kazan en gedeeltelijk van het gouvernement Simbirsk.
In de Russische Burgeroorlog raakte het betrokken bij de moslimstaat Idel-Oeral. Op 24 juni 1920 werd
de Tsjoevasjische Autonome Oblast geformeerd, die in april 1925 werd veranderd naar de
Tsjoevasjische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek. In 1992 werd de huidige autonome republiek
Tsjoevasjië geformeerd uit de Tsjoevasjische ASSR.
Tsjoevasjië ligt in het centrale deel van Europees Rusland en vormt het hart van de regio van de Wolga
en de Vjatka halverwege Nizjni Novgorod en Kazan. Het is een van de kleinste autonome republieken,
maar ook een van de dichtstbevolkte met een bevolkingsdichtheid van meer dan 70 mensen per km².
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De noordelijke en westelijke grens van de republiek wordt gevormd door de rivier de Wolga. Tsjoevasjië
heeft bestuurlijke grenzen met de autonome republiek Mari El (noorden), de oblast Nizjni Novgorod
(westen), de autonome republiek Mordovië (zuiden), de oblast Oeljanovsk (zuiden) en Tatarije (oosten).
De hoofdstad is Tsjeboksary, een belangrijk
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd als
alternatief voor onafhankelijkheid, zoals bij de
industrieel centrum dat aan de Wolga ligt op 560
uniestaten die ontstonden, voor andere volkeren een
kilometer ten oosten van Moskou.
systeem ingevoerd waarbij deze volkeren een vorm
De bevolking bedroeg 1.313.754 personen bij de
van autonomie kregen binnen de nieuwe Russische
Federatie. Een aantal staten (zoals Tsjetsjenië,
Russische volkstelling van 2002, waarvan 60,9% in
Tatarije en Basjkirostan) riepen echter toch een vorm
stedelijk gebied woont. Een derde van de bevolking
van onafhankelijkheid of verregaande autonomie uit in
woont in de hoofdstad Tsjeboksary.
het begin van de jaren 90. In mei-juni 2000 bepaalde
het Russische constitutionele hof in een aantal
De belangrijkste bevolkingsgroep wordt gevormd
uitspraken echter dat hieraan een einde kwam. Onder
door de Tsjoevasjen met 889.268 personen (67,7%).
president Poetin is hierboven in 2000 ook nog een
overkoepelende bestuurlijke laag ingesteld, in de
Verder wonen er 348.515 Russen (26,5%), 36.379
vorm van federale districten.
Wolga-Tataren (2,8%), 15.993 Mordvienen (1,2%),
6.422 Oekraïners (0,5%) en een groot aantal andere etniciteiten, die minder dan 0,5% van de bevolking
uitmaken.
De Tsjoevasjen hangen overwegend het Russisch-orthodoxe geloof aan. Een klein deel is islamitisch
(Willem-Alexander Arnhemer – 200624)

Veilinglijsten –
Wij hopen de veilingen bij de
ledenbijeenkomsten snel te
kunnen herstarten.
u kunt ook dan weer
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 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
Eijgelshoven: Elke 3e donderdag ruilbeurs van de E.K.P.V. van 18.30 tot ........ als ieder weggaat in de Laethof (voormalig
gemeentehuis) Eijgelshoven.
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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; Elke 2e zaterdagmorgen van de maand - 11/7 – 8/8 – 12/9 –
10/10 – 14/11 – 12/12/2020 - Plaats: ’s-Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel; Adres
locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur; Telefoonnummer: 0736567680; Mailadres: info@hertogpost.nl; Organisatie ’s Hertogenbossche Filatelistenvereniging;.
Avondbijeenkomsten met lezingen en veilingen: SCC De Helftheuvel – Helftheuvelpassage 115 – 5224 AC ’sHertogenbosch - Elke 4e donderdagavond van de maand vanaf 19:00 – 22:30u : 23/7 – 27/8 – 24/9 – 22/10 – 26/11 – 17/12 (=
3e donderdag) 2020.
’s-Hertogenbosch: Zoetelief 2020 – Postzegelruilbeurs 2-3-4- oktober 2020 - in Sociaal Cultureel Centrum de Biechten in ’sHertogenbosch, voldoende vrije parkeerruimte beschikbaar is. De entree is op vrijdag en zaterdag € 2,00 per persoon. Op
zondag is het vrij entree voor elke bezoeker. Heeft u interesse om ook mee te doen? Download het reserveringsformulier op
de website van www.Zoetelief-denbosch.nl, daar staat nog meer informatie over deze postzegelruilbeurs genoteerd.
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
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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
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 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. Data 5 april 2020 en 20 december 2020 - 10.00 - 14.00 u. Info: Marcel Bosch, 0413367786 of 06-13613705 of verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl http://www.verzamelbeursveghel.nl/ Toegang volwassen
€ 2,00 - Jeugd € 0,50. Elke winkelwagenmuntenbeurs een expositie winkelwagenmunten.
Weert: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. organiseert een Postzegelruilbeurs met grote veiling veel 1 Euro kavels met
veel 1 Euro kavels. - Op zondag 29 november 2020 te Weert. - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne, Herenstraat
298 6004 XL Weert. - Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. - Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50. - Zaal open 09.30
uur. - De veilingkavels kunnen vanaf 09.30 u. tot 12.15 u. worden bezichtigd. - Aanvang veiling: 12.30 u. tot ca.16.30 u. - Het
veilingboekje staat begin oktober 2020 op onze site: www.filatelicaweert.nl - Informatie t.b.v. handelaren: Th. Verheyen,
Demeter 25, 6001 WX Weert. Tel: 0495-541666, e-mail: postzegelclub@home.nl - Secretariaat: E. Goossens, Onder de Wieken
9, 6093 HD Heythuysen. Tel: 0475-494086, e-mail: ewtgoossens01@hetnet.nl

België / Luxemburg:
België / Luxemburg:
Arendonk: Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten op de 2de zondag van de maand tussen 9u. en 12u.
uitgezonderd de maanden juli en augustus in het Heemhuis, Wampenberg 23, 2370 Arendonk, België. Voor verzamelaars van
postzegels – munten – bierkaartjes – bidprentjes – champagne capsule – Panini stickers – 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 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.
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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
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
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)

N.B.: De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars en/of de redactie van de Nieuwsbrief zijn
niet aansprakelijk voor eventuele schrijffouten of verkeerde vermeldingen. 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 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, hoe laat en vermeld s.v.p. een informatie (e-mail)
adres en/of een telefoonnummer.
De evenementenlijst wordt met zorg samengesteld. Niet alle evenementen zijn gratis te bezoeken. Ook
parkeren is niet altijd gratis. De redactie van de OVVP Nieuwsbrief kan niet garanderen dat de vermelde
evenementen en beurzen op de vermelde tijdstippen plaatsvinden. Om zeker te zijn kunt u via de
aangegeven info-adressen opvragen of de gegevens (nog) juist zijn.
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