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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  augustus 2020 - 14e jaargang – nummer: 176 
De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 
OVVP en belangstellenden. 

               Redactie:  yapa79dw@kpnmail.nl   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. 

 

 
Pauze:  
 
Het is nog steeds pauze. Maar wellicht dat we in september weer kunnen starten. Het bestuur komt half 

augustus bijeen om te zien wat de mogelijkheden zijn. In navolging van het advies van de RIVM en de 

veiligheidsregio Brabant m.b.t. het Covid-19 virus zullen alle bijeenkomsten moeten voldoen aan de 

gestelde regels. Deze adviezen zijn voor onze vereniging de leidraad. 

Bovendien zal overleg moeten plaatsvinden met de beheerder van de zaal. Vooral m.b.t. hoeveel mensen 

binnen kunnen, hoe de opstelling van stoelen moet zijn. Enzovoort.   

Hoe dan ook. Het is nog niet helemaal voorbij. We zitten er allemaal middenin. Niets is meer zoals het  

was. Het enige wat we kunnen doen is afwachten, de regels goed 

aanhouden en elkaar ondersteunen.  

Elkaar helpen door wat aandacht of door een boodschapje te doen of 

wat dan ook.  

 

Niet alleen van onze vereniging, ook landelijk zijn veel evenementen 

en bijeenkomsten geannuleerd of doorgeschoven in de tijd. Dus als u 

zeker wilt zijn of een bepaalde activiteit doorgaat, zoek het even op Internet, of bel eerst even.  

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

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

 

Wees lief voor elkaar, pas goed op uzelf en blijf gezond !! 

 

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 

 

 
 
 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2Fimage%2Fcatalog%2Fadv%2Flogo-haasje1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2F&docid=dnDevkkQQWehuM&tbnid=_DgLjJqt_6WTvM%3A&vet=10ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA..i&w=293&h=250&safe=off&bih=967&biw=1920&q=recreatiepark%20het%20haasje%20oosterhout&ved=0ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Brabantse Filatelistendagen:  
 

De Brabantse Filatelistendagen in De Bunthoef zijn voorlopig ook nog uitgesteld. van  

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: 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 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.  

 

 

mailto:ceespijpers@casema.nl
mailto:j.hofkens@hetnet.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fbunthoef-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2F&docid=tqjSXAaS71WMMM&tbnid=w44Ivx5w9pUi1M%3A&vet=10ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ..i&w=1588&h=662&safe=off&bih=967&biw=1920&q=de%20bunthoef%20oosterhout&ved=0ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Rondzendverkeer – inzenden boekjes: 
 
Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds goede boekjes nodig  

met vooral goed materiaal. Over het algemeen wordt goed verkocht 

uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en 

poststukken kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te 

plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer: Ludwig Engst tel. 

0162 684934  l.engst@hetnet.nl . Rondzendboekjes kosten  Є 1,25 per boekje. 

 

 

Artikelen Nieuwsbrief: 
 

Als u een leuk (filatelistisch) verhaal heeft over welk filatelistisch onderwerp dan 

ook, dan zullen we dat graag opnemen. En, mocht u een verhaal hebben maar het 

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

helpen. 

 

 

 
 
Nieuwsbrief en OP- 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 eens op onze website. 

www.oosterhouterpost.nl   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun 

websites: 

1. Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/   

2. Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com   

3. Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/   

mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/102/41458ISSUE102_tigp_RGBWeb.pdf
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/102/41458ISSUE102_tigp_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/102/1beb4f17ca8798cf0c1d322c597ef206
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fimages%2Fhomeknop%2Fhome-nieuws-knop.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F56-publicaties%2Fde-brug%2F22-de-brug-jg-35-nr-251-oktober-2015%3FItemid%3D109&docid=dCltZmB_U_IrwM&tbnid=a21rTJuWM3apwM%3A&vet=12ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM..i&w=225&h=225&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=rondzendverkeer&ved=2ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D187589901448370&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fartikelenenverhalen&docid=F5UR45Z5XX3McM&tbnid=pg9ggkXvvA4-bM%3A&vet=10ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA..i&w=449&h=364&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=verhalen%20artikelen&ved=0ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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4. Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/   

5. Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/   

6. Eindhoven: Eindhovense Filatelisten vereniging: www.E-F-V.nl  

7. Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl   

8. Geleen: De Philatelist geleen www.dephilatelistgeleen.nl  

9. Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl  

10. ’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/   

11. FV De Bevelanden, Kloetinge  www.postzegelclubdebevelanden.nl  

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

13. Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/   

14. Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/  

15. Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com 

 

 
 

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. 

 
 

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 

http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evenementen en bijeenkomsten afgelast: 
 

Veel 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. 

 

 

Boekbespreking:  
 
Titel: Michel - DINOSAURIER - Ganze Welt 

 

Zoals u wel gemerkt zal hebben worden er door Michel steeds meer thematische catalogi uitgegeven. 

Deze catalogi wijken niet af van de gewone landen catalogi. In plaats van een, of meerdere, landen 

behandelen deze thematisch catalogi een thematisch onderwerp. Om een thematische catalogus te vullen 

met de juiste plaatjes is geen sinecure. De database die Michel daarvoor gebruikt is dezelfde database 

als voor de gewone landencatalogi. Voor het filteren van de juiste data moest er een speciale zoekfunctie 

ingebouwd worden wat nog al wat voeten in de aarde had samengaand met nogal wat kinderziekten. 

Maar dat is nu verleden tijd.  

 Afijn nu even over deze eersteling. De eerste druk van deze Dinosauriërs catalogus is een aardige 

catalogus geworden. De opmaak is zoals we gewend zijn van de landen catalogi. De zegels worden per 

land, alfabetisch, opgevoerd. We beginnen met Aden en als laatste vinden we de zegels van ZAFR de 

"Zentralafrikanische Republik". De zegels krijgen twee prijskolommen mee één voor postfris ** en één 

voor gebruikt . Ook FDC's, blokken en eventuele postzegelboekjes waarin ter zake doende zegels zijn 

opgenomen worden vermeld en geprijsd.  

 

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

Verzonden -  of bent u de Nieuwsbrief kwijtgeraakt?   Op 
de website van de OVVP kunt u alle 

Nieuwsbrieven lezen en/of downloaden:   
www.oosterhouterpost.nl  

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
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De oudste opgenomen zegels zijn van de Volksrepubliek China uit 1958 waarop fossielen worden 

afgebeeld. Bladerend door de catalogus kom ik ook skeletten, schedels en fossielen tegen. Ook kom ik 

apen, vissen, schilpadden en andere uitgestorven dieren tegen. Dit zijn 

niet noodzakelijk prehistorische dieren want zelfs de Dodo is terug te 

vinden op een postzegel van..., Jazeker Mauritius! Even verderop 

vond ik zelfs een Nederlandse uitgave met een "heuse" Dino erop. Het 

gaat hier om het 70 cent Kinderzegel van 1995. Dit is weliswaar een 

kindertekening maar het is een Dino! Ja, je moet er wat aan doen om 

een catalogus over dinosauriërs gevuld te krijgen. Een klein zijstapje 

is dan snel gemaakt. Maar pas dan de titel aan! In het voorwoord word 

de aanwezigheid van andere, uitgestorven, dieren wel vermeld! 

 Het geheel is een leuk, kleurig geheel (plaatjesboek) geworden. 

Hoewel de plaatjes wel wat klein zijn voor een echt plaatjesboek. Ook 

bij dit thema ontkomen we niet aan ellenlange series, uitgegeven door 

bepaalde postadministraties, waarin tientallen zegels en blokken 

voorkomen waarvan er misschien maar een paar exemplaren voldoen 

aan het criterium Dinosauriër of uitgestorven fauna. Alle ± 1600 

afbeeldingen zijn scherp en in natuurlijke kleuren weergegeven. In dit 

160 bladzijden tellend boekwerkje zijn niet minder dan 12.000 prijsnotities te vinden. Het geheel wordt 

afgesloten met een alfabetische (op land) inhoudsopgave van twee hele bladzijden. Een inhoudsopgave 

met de (Latijnse) dierennamen was in mijn optiek ook wel handig geweest. 

Ondanks deze grote hoeveelheid van zegels vind ik de aanschafprijs van een kleine 70 Euro behoorlijk 

aan de pittige kant!  

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 160 - Illustraties: Kleur - Verlijmd, 

softcover 21 x 15 cm. - ISBN: 978-3-95402-299-1 - Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH - Prijs: € 

69,90 Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 

1 - 82110 Germering,  Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.  

E-mail: europa@michel.de  

Web-site: www.michel.de  

 

 

 

Machu Picchu 
 
Machu Picchu is een stad van de Inca’s  in Peru die door de 

Spanjaarden nooit is ontdekt en daardoor ook niet vernietigd 

werd. Er is in deze stad nog veel van de Inca-beschaving terug 

te vinden. De stad Machu Picchu is gelegen tussen steile bergen, 

op een hoogte van ongeveer 2400 meter, in de regio van de stad 

Cuzco. De Inca's bereikten de stad via een steil pad. De voettocht 

duurde meerdere dagen en de stad was derhalve moeilijk 

bereikbaar. Tegenwoordig is het ook mogelijk om de stad per 

trein en bus te bereiken. Machu Picchu ligt ingesloten tussen 

twee steile pieken: de Machu Picchu (letterlijk "oude berg" in 

het Quechua en de Huayna Picchu ("jonge berg" in het Quechua). Door het rotsdal loopt op 1750 meter 

hoogte de sterk stromende Urubamba. 

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
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Aangenomen wordt dat de bouw van de stad Machu Picchu werd begonnen rond 1440, onder leiding 

van Pachacuti Tot aan de Spaanse verovering van het gebied in 1532 was de stad bewoond. Over de 

functie van de stad zijn wetenschappers het niet eens. Doordat de stad zo ontoegankelijk is, wordt 

aangenomen dat de stad geen doorsneefunctie had. Vaak wordt aangenomen dat Machu Picchu een 

buitenverblijf was voor koningen en andere hooggeplaatsten. De 

stad heeft veel verblijven voor edelen, en ook een paar woningen 

voor hun dienaren. Er konden rond de 750 personen in de stad 

verblijven. Gedurende de regentijd, als er geen koningen 

aanwezig waren, zouden er veel minder mensen in Machu Picchu 

geweest zijn. Toen de Spanjaarden het rijk van de Inca 

versloegen, stopte de regelmatige trek van en naar Machu Picchu 

door edelen en raakte de stad verlaten. 

Een andere verklaring voor de merkwaardige ligging en voor het 

verlaten raken van de stad is dat het een fort was dat diende ter 

verdediging van het 

Inca-rijk. Na de 

Spaanse verovering 

was er voor de 

Inca's geen 

noodzaak meer om 

de stad te blijven 

bezoeken. Deze 

verklaring wordt 

vaker bestreden, aangezien de ligging van de stad het niet 

aannemelijk maakt dat van daaruit het Inca-rijk verdedigd 

werd. Bovendien waren er te weinig woningen voor 

voetvolk aanwezig. Een derde theorie meent dat Machu 

Picchu vooral bedoeld was voor het verzamelen van coca-

bladeren, aangezien het lag op een punt waarvandaan veel 

plantages bereikbaar waren. Het verlaten raken van de 

stad wordt daardoor echter niet verklaard: ook na de 

Spaanse verovering bleef de coca een belangrijke rol 

spelen in het gebied. 

Recentelijk werd vastgesteld dat in 1867 de Duitse 

goudzoeker en houthandelaar  Augusto Berns de bergstad 

vond en plunderde met toestemming van de Peruaanse regering. Berns verkocht de historische schatten 

aan Europese musea.  In 1911 verrichtte de historicus Hiram Bingham. Hiram Binham, docent voor 

latijnamerikaanse Geschiedenis aan de Universiteit van Yale 

(USA), had in Spaanse kronieken uit de 16e eeuw de naam van 

de stad Vilcabamba gevonden. In deze stad, zo berichtten de 

chroniqueurs zouden zich  na de dood van Inka Atahualpa, in het 

jaar 1533, Inkavorsten met reusachtige schatten hebben 

teruggetrokken.  Vanuit deze nieuw gestichte stad, hoog in de 

bergen zoden ze de strijd tegen de Spaanse conquistadores 

hebben voortgezet. Pas nadat de aanvoerder van de groep, Tupac 

Amaru, in 1572 gevangen was genomen en terechtgesteld, 

verlieten de indianen hun laatste toevluchtsoord. Voor Bingham 

waren deze kronieken in 1911 aanleiding een expeditie te maken 

naar het Peruaanse Andesgebergte. Hij dacht het doel van zijn 

reis bereikt te hebben toen een indianenjongen hem naar een 

ruïnestad hoog boven de rivier bracht. Op een bergtop, de Machu 

Picchu, lag een stad op de terrassen van de berghelling. 

Bijzonder was de goede toestand en de speciale ligging voor de 

spitse bergtop Huayna Pichhu (de Nieuwe Berg) van 2720 meter hoogte.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset_across_Machu_Picchu.jpg
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Inmiddels hebben archeologen het idee van Bingham dat hij Vilcabamba gevonden zou hebben, 

gecorrigeerd.  In 1983 werd de stad opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.  Het is een 

populaire toeristische attractie, die van grote betekenis is voor het toerisme van de hele regio. Per jaar 

trekt de plaats rond de 400.000 bezoekers, dit tot zorg van UNESCO die vreest dat dit grote aantal 

bezoekers de stad verder zal beschadigen. Sinds de jaren 1990 zijn winkels, hotels en dergelijke 

gebouwd en worden er veel nieuwe gebouwen neergezet langs het oude Incapad waarlangs deze stad te 

bereiken is. 

Er is in de stad een woonzone met middenin een groot plein, een militaire zone en een godsdienstige 

zone. Tussen de godsdienstige gebouwen stonden ook de woonvertrekken van de hofhouding. In de 

godsdienstige zone vindt men tempels voor de zonnegod en de maangodin. Ook staat daar een 

zonnewijzer op het hoogste punt van de stad.  

(Frans Haverschmidt – DBZ september 2011)  

 

Lohner – een bij ons niet zo bekend merk: 
 
Lohner is een historisch Oostenrijks merk van auto’s, vliegtuigen en motorfietsen. Heinrich Lohner 

begon in 1821 als wagenmaker / koetsenmaker, die voor het Franse leger uit Duitsland was gevlucht. 

Hij produceerde later ook spoor- en tramwegmaterieel. Veel van de 

Oostenrijkse trams en treinen komen uit de werkplaatsen van Lohner. 

Zijn zoon en 

opvolger Jacob, 

specialiseerde zich 

in luxe auto’s en 

ambulances. Hij was hofleverancier van de koning van 

Zweden en samen met zijn zwager Josef Brauner 

bouwde hij onder de naam Jacob Lohner & Comp. 

jaarlijks 300 tot 500 auto’s. In 1873 werden 10.000 

auto’s per jaar geproduceerd. Reeds in 1899 bouwde 

Ludwig Lohner, de zoon van Jacob die de leiding na de 

pensionering van Jacob had overgenomen, samen met 

Ferdinand Porsche een hybride auto, deels aangedreven 

door elektriciteit, deels door benzine. De nu zo populaire hybride auto’s – vooral gevraagd vanwege 

benzineverbruik en bijtellingspercentage -  zijn dus niet zo nieuw als we wel eens denken. Later 

produceerde Lohner ook autobussen en zelfs vliegtuigen. Op 15 

januari 1918 werd het bedrijf omgevormd tot ‘Lohnerwerke GmbH 

Wien.                           

Na de Tweede Wereldoorlog produceerde Lohner scooters, met 98 cc 

en 123 cc Rotax-Sachs motorblokken en met 197 cc ILO motoren. 

Vanaf 1958 werden deze scooters ook onder de naam Sissy verkocht. 

Na 1965 werden geen scooters meer gebouwd. 

Lohner nam in de jaren zestig de Rotax fabriek over en de bedrijven 

samen werden in 1970 gekocht door het Canadese bedrijf Bombardier. 

Lohner ging verder met het bouwen 

van railvoertuigen onder de naam ‘Bombardier Wien 

Schienenfahrzeuge’. Vandaag de dag worden bij dit bedrijf de 

‘Cityrunner’ en de ‘Flexity Swift’ geproduceerd. 

Op 2 januari 2012 gaf de Oostenrijkse Post een zegel uit met als 

afbeelding de Lohner L 125 scooter. (Michel 2972). De zegel (oplage 

7000.000) met een waarde van 145 cent is gedrukt in offset, afmetingen 

42x35 mm, is ontworpen door  David Gruber. De zegel is deel van de 

serie ‘Motorräder’. Alhoewel het merk Lohner niet meer als producent 

van scooters bekend is, werd in der jaren zestig van de vorige eeuw de 

Lohner 125 bijzonder gewaardeerd, vooral om zijn gemakkelijke bediening, maar ook vanwege het 

comfort van o.a. een scherm tegen regen en vuil  en twee grote opbergvakken. Nu heeft de scooter een 

‘cultstatus’.    (Willem-Alexander Arnhemer – 140415 - bronnen: Post AT – Lohner) 
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200e geboortejaar van Franz Liszt (2011): 

De Oostenrijkse Post gaf ter gelegenheid van het 200e geboortejaar van Franz Liszt, in 2011 een 

postzegel (nominale waarde € 0,65) uit om daarmee de grote componist te eren. 

Franz Liszt (1811-1886), geboren als Hongaars staatsburger: Liszt Ferenc(z), 

op 22 oktober 1811 in Raiding dat toen in het koninkrijk Hongarije lag als 

Doborján, nu een kleine gemeente in het Oostenrijkse Burgenland, district 

Oberpullendorf. Vanaf 1859 werd hij  door keizer Franz Josef I van Oostenrijk 

in de adelstand verheven en mocht hij zich  vanaf 1859 Franz Ritter von Liszt 

noemen. Hij overleed op 31 

juli 1886 in Bayreuth (D).  

Hij was een der grootste 

pianovirtuozen aller tijden, 

componist en vooraan-

staand en succesvol piano-

leraar. Hij staat bekend als één van de grote 

muziekhervormers. Het symfonisch gedicht en het 

pianorecital worden aan hem toegeschreven. Franz Liszt werkte en leefde vooral in Wenen en Parijs, in 

zijn latere jaren was hij hofkapelmeester in Weimar, de stad die onder heerschappij van Groothertog 

Karl August (1775-1828) was uitgegroeid tot een intellectuele kring rond Johann Wolfgang von Goethe 

(Weimarer Klassik). Hij woonde verder in Boedapest en Rome, waar hij zijn wijding ontving, waardoor 

hij de titel “abbé” (priester) mocht voeren. 

Tijdgenoot  (1810-

1856) Robert 

Schumann schreef 

over Liszt: „Diese 

Kraft, ein Publikum 

sich zu 

unterjochen, es zu 

heben, tragen und 

fallen zu lassen, 

mag wohl bei 

keinem Künstler, Paganini ausgenommen, in so hohem Grad anzutreffen sein. Am schwierigsten aber 

lässt sich über diese Kunst selbst sprechen. Es ist nicht mehr Klavierspiel dieser oder jener Art, sondern 

Aussprache eines kühnen Charakters überhaupt, dem, zu herrschen, zu siegen, das Geschick statt 

gefährlichen Werkzeugs das Friedliche der Kunst zuteil ist.“ Schumann geeft aan dat het publiek 

onderworpen werd aan de 

virtuositeit van Liszt, meer dan bij 

welke andere componist of 

musicus, meer nog dan bij Paganini.  

Zijn muzikale begaafdheid bleek al 

op zesjarige leeftijd. Toen hij zeven 

was kon hij lezen en schrijven (ook 

muziek) en op zijn negende gaf hij 

met veel succes zijn eerste concert 

in Sopron in West-Hongarije. Zijn 

vader Ádám, die Franz had geleerd piano te spelen, nam hem daarna mee naar het Esterházy-paleis in 

Eisenstadt (A) toen nog het Hongaarse Kismárton, waar hij een concert organiseerde voor prins Nicolaas 

II Esterházy. Later werd in Pressburg een concert georganiseerd voor Hongaarse edelen, waar Franz een 

Een symfonisch gedicht is een muzikaal werk voor 

orkest, waarbij de componist een buitenmuzikaal 

thema met muzikale middelen beschrijft. Dat thema 

kan bijvoorbeeld een (deel van een) sage of legende 

zijn, een schilderij of een landschap. Deze vorm van 

programmamuziek speelt een belangrijke rol in de 

romantische muziek in de 19e eeuw. Ook voor het 

ontstaan van de nationalistische school in de muziek is 

het symfonisch gedicht van belang geweest. 
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zo grote indruk maakte dat men hem een studiebeurs toekende zodat hij kon studeren bij de 

vooraanstaande musicus Carl Cerny (1791-1857)  in Wenen, zelf een leerling van Ludwig van 

Beethoven. Omdat Cerny geen lesgeld in rekening wilde 

brengen voor de jonge Liszt, besloot vader Ádám zijn werk 

(hij was cellist) op te geven, te verhuizen naar Wenen en zich 

helemaal te richten op de 

(muzikale) ontwikkeling van 

zijn zoon. De lessen bij Cerny 

duurden slechts 1 ½ jaar, Liszt 

had nog korte tijd onderricht in 

compositie van Antonio Saliere. 

Op 13 april 1823 gaf Liszt één 

van zijn laatste concerten 

inWenen, waar ook de – toen al 

dove – Ludwig van Beethoven 

was uitgenodigd. In 1823 

verhuisde hij naar parijs, waar 

hij echter – als buitenlander – 

niet werd toegelaten tot het 

conservatorium. Hij kreeg daar 

nog wel les van Anton Reicha en Ferdinando Paër. Hij 

oogstte wel veel lof onder het publiek voor zijn concerten , hij reisde nog naar Engeland, waar hij ook 

met veel succes 

concerten gaf, o.a. 

voor Koning 

George IV. Vader 

Ádám overleed in 

1827, een verlies 

waar Franz zeer 

onder leed. Een 

mislukte relatie met Caroline de Saint-

Criq droeg er verder toe bij dat hij naast 

een zenuwinzinking en een depressie ook lichamelijk ernstig ziek 

werd. Van 1833 tot 1844 had hij een verhouding met Marie Catherine 

Sophie de Flavigny gravin dÁgoult (1805-1876) een Frans schrijfster 

van Duitse herkomst, vaak schrijvend onder het pseudoniem Daniel 

Stern., die hem twee dochters schonk.  

Tot in de laatste dagen van zijn leven reisde Liszt door Europa, vlak 

voor zijn overlijden kreeg hij na een concerttournee door Engeland en 

Frankrijk  een longontsteking waaraan hij uiteindelijk overleed. Niet 

alleen Oostenrijk eerde Liszt (meerdere keren) met een postzegel, ook 

andere (vooral Europese) landen gaven Liszt zegels uit. Liszt was een van de meest prominente 

vertegenwoordigers van de Nieuwe Duitse School (Duits: Neudeutsche Schule).                 

(Frans Haverschmidt – 191015) 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://en.wikipedia.org/wiki/New_German_School
https://en.wikipedia.org/wiki/German_language
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Marie_d'Agoult.jpg
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Veilinglijsten – voor de volgende 

ledenbijeenkomst van  

zal de veilinglijst vroegtijdig 

worden gepubliceerd.  

U kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw reacties 
 

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 
 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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N.B.: Onderstaande data zijn in de lijst opgenomen 

voordat het Covid-19 virus 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  

 

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 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 ’s-

Hertogenbosch; 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 29 september ruilbeurs - Dinsdag 27 oktober ruilbeurs - Dinsdag 24 november ruilbeurs 

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:ad_konings@hotmail.com
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- 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. 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 

 

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 ruilbeurs met wilde veiling, zaterdag 12 december 2020 10e Internationale Beurs.  

Informatie: Secretariaat “Phila Venlo” - G.P.M. van Bree, Leygraaf 98, 5951 GW Belfeld - Tel.: 06-5166 95 61, E-mail: 

info@philavenlo.nl of gerobel@ziggo.nl 

 

Veghel : Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert winkelwagenmuntenbeurzen in Wijkgebouw "De Golfstroom", Witte de 

Withstraat 24, 5463 ET  Veghel. De ingang van het gebouw is aan de zijde van de van Heemskerkstraat, waar dan ook veel 

gratis parkeerplaatsen aanwezig zijn. Data 20 december 2020  - 10.00 - 14.00 u.  Info: Marcel Bosch, 0413-367786 of 06-

13613705 of verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl http://www.verzamelbeursveghel.nl/ Toegang volwassen € 2,00  -  Jeugd 

€ 0,50. Elke winkelwagenmuntenbeurs een expositie winkelwagenmunten. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

België / Luxemburg: 
 

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

Europa / België Luxemburg / Wereld 

http://www.fakteurke.nl/
http://www.gemeenschapshuisklimmen.com/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:info@philavenlo.n
mailto:gerobel@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FZuid-Nederland3.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fcoffeeshop-zoeken%2Fzuid-nederland%2F&docid=rdV6-smiZR16kM&tbnid=SKWFIewri26rwM%3A&vet=10ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw..i&w=220&h=287&itg=1&safe=off&bih=859&biw=1200&q=zuid%20nederland&ved=0ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw&iact=mrc&uact=8
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Beerse: Vrienden voor Verzamelaars organiseert  7 september 2020; 5 oktober 2020; 2 

november 2020; 7 december 2020   Bijeenkomst – elke eerste maandagavond van de 

maand 18.45-21.30 u – in Wijkhuis, Boudewijnstraat 50, Beerse – postzegels, munten, 

bierkaartjes, bidprentjes enz. info: Stefilex – Patrick 0032 497 834070 

 

Grobbendonk: Ruilclub Grobbendonk organiseert elke 4e zaterdag van de maand 

(behalve augustus) ruilbeurs in Hof van Esterlee, Eikenlei 97, Grobbendonk. Grote 

parking en gratis inkom. Reservatie en tafels: 0032 496 382866 – postzegels, munten, 

postkaarten.  

 

 

 

 

Europa: 
 

Athene (GR): 19-22 november 2021 – NOTOS 2021 – Peristeri Exhibition Centre – Athene – notos2021@hps.gt 

www.hps.gr/notos2021 

 

Budapest (H): 31 maart – 3 april 2022 – HUNFILEX 2022 – Budapest Hongarije 

 

Essen (D):  6-9 mei 2021, IBRA 2021 - Messehaus Süd, Halle 1, Essen, info@briefmarkenmesse-Essen.de   Open 

2017: 11 en 12 mei: 10.00 – 18.00 u – 13 mei: 10.00 – 17.00 u. Info: jmvermeule@zeelandnet.nl  - 

Tentoonstelling wordt tegelijkertijd met de beurs in Essen gehouden. Toegang gratis. 

Tijdens de beurs van 2021 is een speciale FIP tentoonstelling IBRA 2021 gepland met ca. 2.500 kaders, 

een IBRA schatkamer en een jeugd- en literatuurafdeling.  

 

London (UK) : 19 – 26 februari 2022 – London 2020 – Uitgesteld – Business Design Centre – london 

Islington 

 

Lugano (CH): 18 – 22 mei 2022 – HELVETIA 2022 – Lugano – Gespecialiseerde Wereldtentoonstelling. 

 

Monte Carlo (Mon): 28-30 november 2019 – MonacoPhil 2019, Terrasses de Fontvieille 

 

St. Pölten Oostenrijk (A): ÖVEBRIA 2021 -  Multilaterale Tentoonstelling Rang I -  24 – 26 september 2021. 

Veranstaltungszentrum St. Pölten, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten -  Inlichtingen en aanmeldingen bij Landscommissaris Albert 

Haan (albert.haan@home.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:notos2021@hps.gt
http://www.hps.gr/notos2021
mailto:info@briefmarkenmesse-Essen.de
mailto:jmvermeule@zeelandnet.nl
mailto:albert.haan@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Silhouet-vector-illustraties-van-de-kaart-van-Europa/14345.html

