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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  september 2020 - 14e jaargang – nummer: 177 
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. 

 

 
Ledenbijeenkomst:  
 
Beste postzegelvrienden, 

WE GAAN WEER BEGINNEN !!!!!! 

Op woensdag 16 september gaan we eindelijk weer starten met de maandelijkse clubavonden. In overleg 

met ’t Haasje hebben we dit kunnen regelen. De zaal biedt ruimte aan max. 75 personen.  We houden 

natuurlijk afstand en bij binnenkomst wordt van u verwacht dat u uw handen ontsmet. Tevens moeten 

alle aanwezigen zich registreren bij aankomst( met uw eigen pen!). Als u dan 

binnen bent zult u merken dat de tafels en stoelen een andere opstelling hebben 

dan u gewend bent maar alles in het kader van de veiligheid. Ter compensatie 

zorgen wij voor de koffie/thee met verrassing.  

Op deze eerste bijeenkomst zullen we de jaarvergadering die normaal in april 

plaatsvindt houden alsook de voorjaarloterij van mei. Dat wordt dan nu de 

zomerloterij. Natuurlijk is ook voor de maandelijkse veiling tijd ingepland. Het 

bezichtigen van de kavels wordt aangepast. U krijgt van ons een paar 

handschoentjes die u na gebruik in de prullenbak kunt gooien. We letten erop dat niet teveel mensen 

tegelijk de kavels bezichtigen. Als we allemaal meedenken en meewerken gaat dit vast lukken.  

Onze penningmeester heeft laten weten dat contant betalen helaas niet meer mogelijk is. Daarom is hij 

in het bezit van een mobiele pinautomaat. Is dit voor u een probleem, dan kan een eenmalige machtiging 

een oplossing zijn. Wij  begrijpen dat al deze maatregelen best lastig zijn, maar wij proberen er alles aan 

te doen om een fijne maar ook veilige clubavond te organiseren. 

De openbare bijeenkomst in de Bunthoef op de zaterdagmiddag zal helaas op 5 september nog niet 

doorgaan. We hopen dat we met de Brabantse Filatelistendagen weer vanaf oktober kunnen starten. We 

houden u hiervan op de hoogte via onze maandelijkse nieuwsbrief en via onze website. 

 

Namens het bestuur en medewerkers:  

BLIJF GEZOND EN TOT BINNENKORT!!! 
 

Uw voorzitter  

Peter Hendrickx  
 

 

 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Verdere bijeenkomsten in 2020:  
 
De jaarvergadering die op 1`5 april zou plaatsvinden is verplaatst naar 16 september 2020. Tijdens deze 

jaarvergadering zijn Ludwig Engst en Jan Dirk de Koning aftredend als bestuursleden. Zij stellen zich 

herkiesbaar. Tot eind maart konden (tegen)kandidaten worden aangemeld. Dat is niet gebeurd; daarom 

zijn ze herkozen. 

Ook zal in september het financieel verslag 2019 aan de orde komen. Het verslag ligt vóó’r de 

vergadering ter inzage. U kunt het ook vooraf opvragen bij rien.kooiman@kpnplanet.nl of via 0162 

314956. 

 
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:  
 

Dee Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef zal in september a.g.v. het Covid-19 

virus niet plaats vinden. Wellicht dat we op zaterdag 3 oktober 2020 de deuren weer 

voor u kunnen openen.  

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. 

 

 

mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2Fimage%2Fcatalog%2Fadv%2Flogo-haasje1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2F&docid=dnDevkkQQWehuM&tbnid=_DgLjJqt_6WTvM%3A&vet=10ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA..i&w=293&h=250&safe=off&bih=967&biw=1920&q=recreatiepark%20het%20haasje%20oosterhout&ved=0ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fbunthoef-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2F&docid=tqjSXAaS71WMMM&tbnid=w44Ivx5w9pUi1M%3A&vet=10ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ..i&w=1588&h=662&safe=off&bih=967&biw=1920&q=de%20bunthoef%20oosterhout&ved=0ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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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… 

 

 
Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst: 
 
Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van postzegels, 

eerstedagenveloppen, mapjes, albums en alles wat u verder voor uw hobby nodig 

heeft, kopen of abonnementen nemen. Vraagt u eens na bij Joop Hofkens, hoofd 

nieuwtjesdienst, j.hofkens@hetnet.nl of  overlegt eens met hem over de 

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

is daar altijd aanwezig, met zijn voorraden en met zijn adviezen.  

 

 
Rondzendverkeer – inzenden boekjes: 
 
Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds goede boekjes nodig  

met vooral goed materiaal. Over het algemeen wordt goed verkocht 

uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en 

poststukken kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te 

plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer: Ludwig Engst tel. 

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

 

 

Artikelen Nieuwsbrief: 
 

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

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

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

helpen. 

 

 

 
Nieuwsbrief en OP-Vereni-gingsblad:  te lezen op www.oosterhouterpost.nl  

 

Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website 

opgenomen en wel in Pdf-vorm of leest u hem eens door hier te 

klikken.  U kunt op onze website ook de Nieuwsbrief en de OP 

downloaden. 

 

 

Van de OP is ook een "bladerbare" versie; klik 

op:  Oosterhouter Post september 2020    
En kijkt u eens op onze website. 

www.oosterhouterpost.nl   

 

 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/103/41458ISSUE103_4KSu_RGBWeb.pdf
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/103/41458ISSUE103_4KSu_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/103/1686f974a0951f9402e8150615c8ed91
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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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/   

4. Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/   

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

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

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

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

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

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

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

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

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

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

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

 

 
 
Bij onze buren:   
 

Boortmeerbeek (B): Filatelieclub ‘De Postiljon’- Boortmeerbeek (B):  Het clubblad van deze maand, 

alsook het vorige clubblad, zijn in pdf-formaat te bekijken of af te drukken via de website. Ga hiervoor 

naar : http://www.depostiljon.net/clubbladpdf  

 

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

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

 

 
Te koop aangeboden: 
 

In deze rubriek kunt u – afhankelijk van de beschikbare ruimte -  (gratis) uw 

overtollige zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. 

Bijvoorbeeld een mooie verzameling, of een fraaie brief. Kost u niets, dus, wat 

houdt u tegen…….. 

 

 

Te koop: 270 Ned. Postzegelmapjes in 11 stuks nieuwe DAVO albums met 

cassettes, 

v.a. nr. 1 t/m nr. 220b, met doubletten, - Cat waarde zonder de albums  1.260  Euro 

Tel: Tom -    013 – 4 67 12 47 

 

Wie heeft belangstelling voor postfrisse zegels uit Zuid Korea uit de jaren 1993, 1994 en 1995? 

In totaal 51 postzegelboekjes, 31 losse velletjes en 87 zegels.  Frans Eikhout 0653103313 

 

 
 
 
 

http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
http://www.depostiljon.net/clubbladpdf
https://issuu.com/denielseklok/docs/knhpc_nieuwsbrief_maart_2020
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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 

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 of uitgesteld. Mocht u een evenement willen 

bezoeken, controleert u dan eerst of het wel doorgaat. 

 
 
Slowakije: Strijd om onafhankelijkheid 
 
Slowakije (Slovenská Republika) is een republiek in Centraal-Europa, met als 

hoofdstad Bratislava, die zich op 1 januari 1993 losmaakte uit Tsjecho-Slowakije, 

dat daardoor ophield te bestaan. Het land wordt begrensd door Tsjechië in het 

noordwesten, Polen in het noorden, Oekraïne in het oosten, Hongarije in  het 

zuiden en Oostenrijk in het westen. Het is een overwegend bergachtig land, dat 

gedurende de twintigste eeuw weliswaar één geheel vormde met het taalkundig 

en cultureel nauw verwante Tsjechië, maar dat in de eeuwen daarvoor een heel 

andere ontwikkeling had doorgemaakt. Slowakije behoorde eeuwenlang tot 

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/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Hongarije. De emancipatie van het Slowaakse volk kreeg pas laat gestalte.                                  

Tot 1918 was Slowakije onderdeel van Oostenrijk-Hongarije en viel het onder het Hongaarse deel. Van 

1918-1939 was het een onderdeel van Tsjecho-Slowakije dat na de Eerste Wereldoorlog ontstond. In de 

periode 1939-1945 was het als Slowaakse Republiek formeel een zelfstandige staat, in de praktijk een 

satelliet van nazi-Duitsland. Van 1945-1992 was het weer onderdeel van Tsjecho-Slowakije.  

Meer rechten, een eigen leger en een eigen regering. Daarvoor streden 

de Slowaken 70 jaar geleden tegen de Duitse overheersing. De 

opstand werd al na twee maanden neergeslagen, maar had uiteindelijk 

toch succes. Nadat het land in 1918 was afgescheiden van de 

Hongaarse staat, werd het grootste deel van het land in 1938, na het 

Verdrag van München over naar het Derde Rijk van Adolf Hitler.  Het 

Verdrag van München was een verdrag tussen Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk, Duitsland en Italië over de toekomst van Tsjecho-

Slowakije. Het verdrag werd afgesloten op 30 september 1938 op de 

Conferentie van München waarbij Tsjecho-Slowakije zelf niet 

aanwezig was. Met het verdrag werd de agressieve annexatie door de 

Duitse dictator Adolf Hitler van het Tsjechische Sudetenland door de 

'grote mogendheden' geaccepteerd. Het verdrag moest de vrede in Europa garanderen, het verdrag werd 

door premier Neville Chamberlain van het Verenigd Koninkrijk aangeduid met 'Peace for our time'. 

Chamberlain verwachtte dat met Sudetenland de annexatiehonger van Hitler gestild zou zijn, niets bleek 

minder waar. Nog geen jaar later viel Duitsland Polen binnen, waarmee het startschot van de Tweede 

Wereldoorlog gegeven was. 

Zes maanden na het Verdrag van München, waar de Slowaken (en de Tsjechen) niet bij aanwezig waren, 

riepen Slowaakse politici de onafhankelijke staat Slowakije uit. Voor veel Slowaken kwam een droom 

in vervulling, eindelijk zelfstandig, onder leiding van eerste minister Vojtech Tuka. Men wilde 

samenwerken met het Deutsche Reich, maar in de praktijk het was eigenlijk niet meer dan een 

satellietstaat van het Derde Rijk. Eerste verzet ontstond in 1942, toen de eerste Slowaakse Joden werden 

gedeporteerd. Aan het Oostfront deserteerden Slowaakse soldaten, die voor de Wehrmacht vochten en 

sloten zich aan bij het Rode leger. Het verzet en de Tsjechoslowaakse regering in ballingschap in Londen 

begonnen begin 1944 een opstand voor te bereiden. Maar de intocht van de Wehrmacht verhinderde alle 

plannen en eind oktober 1944 werd Banska Bystriche, het centrum van het verzet, door de Wehrmacht 

bezet.  

Ondanks het feit dat de opstand maar twee maanden had geduurd waren de gevolgen groot. In de 

hoofden en harten van de Slowaken leefde het 

idee van onafhankelijkheid.  Na de 2e 

Wereldoorlog werd opnieuw geen Slowaakse 

staat gesticht maar ontstond opnieuw Tsjecho-

Slowakije, waarbij op 4 april 1944 eigen militaire 

eenheden en zelfbestuur voor de Slowaakse 

gebieden  werden geregeld. Ter gelegenheid van 

het 70e jaar van de Dag van de Opstand gaf de 

Slowaakse Post een postzegel en twee speciale 

stempels uit.  

Op 29 maart 2004 trad Slowakije toe tot de NAVO en op 1 mei 2004 tot de Europese Unie en op 21 

december 2007 trad Slowakije toe tot de Schengen-zone, waardoor vrij verkeer met de buurlanden 

(behalve met Oekraïne) ontstond. Op 1 januari 2009 trad het land ook toe tot de eurozone, het land heeft 

vanaf die datum de Euro als wettig betaalmiddel.                                

(Frans Haverschmidt – 140922) 

 

 

Hermes – en de eerste Griekse postzegels: 
 
Hermes is een figuur uit de Griekse mythologie, de zoon van oppergod Zeus en de bergnimf Maia. Hij 

is vooral bekend als de god van de handel en de boodschapper der goden. Oorspronkelijk was hij 

een godheid afkomstig uit het herdersland Arcadië, daardoor was Hermes ook de nomios, de 
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weidegod, die herders en kudden beschermde. Later zijn er echter nog veel meer kwaliteiten en 

eigenschappen aan Hermes toegedicht. 
Zo nam hij de taak als boodschapper der goden van Iris over, wat hem ook tot Hermes Psychopompos 

maakte: de zielenbegeleider die zielen naar de onderwereld bracht. Door zijn constante reizen werd 

hij patroon van reizigers, door zijn atletische en jonge uiterlijk werd hij 

patroon van atleten en sport en door zijn jeugdige escapades werd hij patroon 

van de dieven. Doordat hij met behulp van zijn gevleugelde attributen – hij had 

een gevleugelde hoed en vleugel aan zijn voeten -  

constant door de lucht zweefde werd Hermes god van het 

verkeer en de handel en ook zijn welbespraaktheid 

leverde Hermes verering op: hij werd de god van de 

welsprekendheid. Hermes werd tot slot ook beschouwd 

als god van de slaap en de dromen: door aanraking met 

zijn caduceus  (zijn staf met twee slangen en 

vogelvleugels) kon hij mensen doen 

inslapen en wakker laten worden. 

Hermes was echter niet alleen een 

zeer atletische godheid: later zagen men in hem zelfs de 

uitvinder van het schrift, de wiskunde en de astronomie. En ook allerlei andere nuttige en aangename 

zaken werden aan Hermes toegeschreven, zoals de lier, fluit en maten en gewichten. Ook was hij patroon 

van de schilders. Een zeer veelzijdige god dus. Geen wonder dat de Griekse posterijen en andere 

postdirecties, zoals de Franse, veel zegels met de afbeelding van Hermes uitgaven.  

Vaak wordt Mercurius in de Romeinse mythologie als equivalent van 

Hermes aangewezen. Dit is echter niet helemaal correct. Het klopt dat 

Mercurius op Hermes geïnspireerd is; hij is immers god van de Handel 

en ook draagt hij de attributen van Hermes. Maar de Grieken 

vereerden Hermes amper als god van de handel; hij was bij hen vooral 

de god van de reizigers en boodschapper van de goden. Hermes en 

Mercurius aan elkaar gelijk stellen is 

dus niet correct: de nadruk ligt bij de 

twee goden heel anders. 

Hermes werd geboren in een grot in Arcadië. Vlak na zijn geboorte 

vond hij de lier uit door het schild van een schildpad met snaren te 

bespannen. Even later ontsnapte hij uit zijn kribje en sloop de grot uit. 

Niet al te veel later kwam hij een grote groep runderen tegen, die aan 

zijn broer Apollo 

toebehoorde. Hermes 

vond het prachtige beesten en besloot ze mee te nemen. 

Een herder die dit allemaal aanzag dwong hij te zweren 

dat hij het nooit zou vertellen. De herder, genaamd 

Battus, zwoer dit tegenover de jonge god en Hermes 

vervolgde zijn weg terug naar zijn geboortegrot. Toen 

Apollo ontdekte dat zijn runderen gestolen waren, dwong 

hij Battus te vertellen wie ze gestolen had. Apollo ging 

naar de grot waar Hermes inmiddels alweer in zijn kribje 

lag en beval hem zijn koeien terug te geven. Terwijl Hermes en Apollo naar de plaats liepen waar 

Hermes de runderen had verstopt, speelde Hermes een wijsje op zijn lier. Apollon raakte zo onder de 

indruk van het muziekinstrument dat hij Hermes vroeg hem het instrument cadeau te geven. In ruil voor 

de lier vroeg Hermes echter de kudde runderen, en zo was de handel geboren. Voor de herder Battus 

liep het minder goed af, deze werd door Hermes vanwege zijn ontrouw in een blok steen veranderd. 

Later verbeterde de relatie tussen de broers Hermes en Apollon flink. Apollon schonk Hermes zelfs zijn 

caduceus, de met slangen omwonden staf, die sindsdien een vast attribuut van Hermes is.   

De kerykeion of caduceus (Latijn voor 
'herautenstaf') is een staf die een koerier of 
onderhandelaar ongehinderde doorgang moest 
verlenen in het oude Griekenland. 
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Er was eens een mooie nimf, Io genaamd, die bij Hera in dienst trad als dienstmaagd. Zij was werkelijk 

beeldschoon en Zeus kreeg al snel een oogje op haar. Hera, die wel doorhad dat Io een mooie vrouw 

was, werd langzaamaan jaloers. Om Io te beschermen tegen Hera's 

jaloezie toverde Zeus haar om in een koe. Hera had dit echter door en 

beval Zeus haar de koe te geven als een cadeautje, waarop zij de koe 

aan de herder Argos gaf. Argos was een reus met honderd ogen en 

zelfs als hij sliep had hij nog twee ogen over om de wacht te houden 

over zijn kudde. Ondanks deze tegenslag 

ging Zeus niet bij de pakken neer zitten, maar 

in plaats daarvan gaf hij de slimme Hermes 

opdracht om Io te bevrijden. Hermes, die een 

verzoek van de oppergod niet in de wind kon 

slaan, toog op weg naar Nemea, de stad waar 

Argos Io gevangen hield. Na een kort praatje met Argos speelde Hermes een 

deuntje op zijn fluit, zo slaapverwekkend dat zelfs de laatste twee ogen van 

Argos zich sloten. Hermes hakte toen het hoofd van Argos af en bevrijdde Io. 

Toen Hera dit bemerkte stuurde zij een horzel die de arme koe op hol deed slaan; 

Io rende door het hele land tot zij tenslotte bij Epirus in zee sprong; deze zee werd later ook de Ionische 

Zee genoemd. In Egypte gaf Zeus Io haar normale gedaante weer terug. Het dode lichaam van Argos 

bleef ook niet onaangetast: Hera pakte alle honderd ogen en strooide die over de staart van haar 

lievelingspauw heen.                                             

(Willem-Alexander Arnhemer – 151112 -  DBZ – Wikipedia) 
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200e geboortedag (2012) Józef Ignacy Krasznewski: 

Józef Ignacy Kraszewski werd op 28 juli 1812 geboren in Warschau (Polen) als oudste zoon van een 

niet bijzonder rijke, adellijke familie van het geslacht Szlachta. Hij groeide op in Romanów , Gmina 

Sosnówka, bij zijn grootmoeder. Hij studeerde medicijnen in Wilna, daarna filosofie en was aanhanger 

van de Poolse novemberopstand van 1830, een organisatie die onafhankelijkheid van Rusland tot doel 

had.   Hij overleed op 19 maart 1887 in Genève.  Kraszewki was een bekend Pools auteur die onder 

andere schreef onder het pseudoniem Bogdan 

Boleslawita.  

Vanaf 1859 was hij redacteur van Gazeta 

Warszawska (The 

Warsaw Gazette) en in 

1870 redacteur van 

Tydzień (De Week). In 

1861 was hij lid van de 

Delegacja Miesjka, 

ook wel Stadsdelegatie 

genoemd, een op 27 

februari 1861 

opgericht en na korte 

tijd weer opgeheven 

comité dat moest zorgen 

voor het verminderen van de spanningen tussen de Poolse bevolking en de 

Russische bezetters.  Na de januari opstand van 1863 kon hij alleen door te 

vluchten ontkomen aan verbanning naar Siberië. Eigenlijk wilde hij naar 

Frankrijk emigreren, maar hij bleef uiteindelijk in Dresden waar hij op 3 

februari 1863 aankwam en waar hij een groot aantal landgenoten aantrof. Hij 

zette zich in voor hulp aan Poolse vluchtelingen.  

Na Dresden begaf Kraszewski zich tussen 1863 en 1868 op reis naar onder 

andere Zwitserland, Italië, Frankrijk en België. Zijn reiservaringen beschreef hij in artikelen in een 

Poolse krant, later verscheen een boek onder de naam ‘Reisnotities’.  In 1869 verkreeg hij de Saksische 

nationaliteit, waarna hij zich 

vestigde in Dresden. In 

1883 werd hij in Berlijn 

gearresteerd, verdacht 

van collaboratie met de 

Franse Militaire Inlich-

tingendienst en veroor-

deeld tot drie en een half 

jaar gevangenisstraf in 

het Fort van Magdeburg. 

In 1885 vestigde hij zich 

in San Remo en daarna 

in Genève, waar hij vier 

dagen na aankomst 

overleed. Hij werd 

bijgezet in de Sint 

Michael-en-Stanislaus 

kerk in Krakau.  

Gezien zijn grote oeuvre 

is het eigenlijk spijtig 

dat zo weinigen in West-

Europa deze grote 

schrijver kennen. Hij liet 

ongeveer 240 romans en essays na en met zijn zes, tussen 1873 en 1885 geschreven ’Saksen-Romans’ 

Gedenksteen in  Dresden  

met opschrift in Duits en 

Pools o.a.: In dit gebouw 
leefde  en schreef de grote 

Poolse schrijver Józef 

Ignacy Kraszewski  van 

1879 -1885  

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman%C3%B3w,_Gmina_Sosn%C3%B3wka
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman%C3%B3w,_Gmina_Sosn%C3%B3wka
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August der Starke, Gräfin Cosel, Flemmings List, Graf Brühl, Aus dem Sieben-jährigen Krieg, und Der 

Gouverneur von Warschau schiep hij een veelomvattend en kleurrijk tijdsgeschrift van Saksen en Polen 

en van koning van Saksen van 1697-1763, 

Kürfurst Friedrich August I (August der 

Starke) – en zijn zoon Kürfurst Friedrich 

August II  als koning van Polen August III.  

In 1968 werd zijn boek Gräfin Cosel 

verfilmd. Twintig jaar later werd hieraan 

een zesdelige TV serie gewijd, die in de 

DDR werd uitgezonden onder de titel: 

Sachsens Glanz und Preußens Gloria, 

onder regie van Hans-Joachim Kasprzik.  

Op 28 juli 2012 gaf de Pools Post een zegel 

van Zloty 4,15 uit ter gelegenheid van de 

tweehonderdste geboortedag van 

Kraszewski. Er werden 240.000 

exemplaren van de door Kazimierz Bulik ontworpen zegels gedrukt in het formaat 31,25x43 mm, in 

velletjes van zes zegels met tabs. In Dresden bestond een Kraszewski Museum dat echter in juli 2012 

werd gesloten.  

(Willem-Alexander Arnhemer - 121204) .  

 

 

 

 

Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van  

woensdag 16 september 2020 

  op pagina’s 15,16,17,18,19  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

uw reacties 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Constantia_von_Cosel
http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Heinrich_von_Flemming
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Br%C3%BChl
http://de.wikipedia.org/wiki/Sachsens_Glanz_und_Preu%C3%9Fens_Gloria
mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_183-78143-0004,_Dresden,_Kraszewski_-_Gedenktafel.jpg&filetimestamp=20081204155634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_183-78143-0004,_Dresden,_Kraszewski_-_Gedenktafel.jpg&filetimestamp=20081204155634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_183-78143-0004,_Dresden,_Kraszewski_-_Gedenktafel.jpg&filetimestamp=20081204155634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_183-78143-0004,_Dresden,_Kraszewski_-_Gedenktafel.jpg&filetimestamp=20081204155634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_183-78143-0004,_Dresden,_Kraszewski_-_Gedenktafel.jpg&filetimestamp=20081204155634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_183-78143-0004,_Dresden,_Kraszewski_-_Gedenktafel.jpg&filetimestamp=20081204155634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_183-78143-0004,_Dresden,_Kraszewski_-_Gedenktafel.jpg&filetimestamp=20081204155634
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bundesarchiv_Bild_183-78143-0004,_Dresden,_Kraszewski_-_Gedenktafel.jpg&filetimestamp=20081204155634
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Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

voordat het coronavirus veel bijeenkomsten 

onmogelijk maakte. Wilt u een bijeenkomst 

bezoeken controleer dan eerst of die wel doorgaat !!! 

 

 
Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en 

Belgische evenementen 
 

 

Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en clubmiddag elke 1e woensdag 

van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl – 

pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

Bergen op Zoom : de F.V. Delta Oost heeft haar maandelijkse ruil- en contactavond steeds op de eerste donderdagavond van  

de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in   wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom ( achter de oude V. en 

D. ) voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl 

 

Bergen op Zoom: Postzegelvereniging Onderling Contact organiseert postzegelruilavonden op de 2e  maandag van de maand. 

Op deze ruilavonden is veel postzegelmateriaal aanwezig via de insteekboeken, koopjestafel en veiling. De ruilavonden worden 

gehouden in het buurthuis De Kastanje, Kastanjelaan 164  te Bergen op Zoom van 19.30 uur tot 21.30 uur, toegang is 

gratis.   Website: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact       email adres:  oc@home.nl  

 

Breda: PV Breda. organiseert Ruilbeurs voor postzegelverzamelaars.. Clubhuis de Toss Valkenierslaan 285a Breda. 

Zondagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Op 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  17 oktober 2020; 21 november 

2020; 19 december 2020. Ruiltafels en semihandelaren aanwezig.  Toegang 1 euro Gratis parkeren. Informatie ook via website: 

www.pvbreda.nl – info@pvbreda.nl  

 

Wilt u dat uw evenement wordt opgenomen in de activiteitenlijst? 
Voor het inzenden kunt u het beste uw mededelingen in ‘platte’ tekst in Word 
inzenden, of als tekst in uw e-mailbericht, zodat wij de tekst kunnen kopiëren 
en waardoor er geen fouten kunnen worden gemaakt bij het overnemen van 

uw tekst. Inzenden aan yapa79dw@kpnmail.nl  
Vergeet u vooral ook niet te vermelden waar, wanneer en hoe laat en neem 

s.v.p. een informatie (e-mail) adres en/of een telefoonnummer op in uw 
bericht. 

De evenementenlijst is niet bedoeld voor uw ledenbijeenkomsten, maar 
vooral voor beurzen en andere evenementen die ook door buitenstaanders 

bezocht kunnen worden. 
 

De OVVP Nieuwsbrief verschijnt rond de eerste van de maand. Om uw bericht 
geplaatst te krijgen kunt u het beste rekening houden met de sluitingsdatum 

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 
 

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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Eijgelshoven: Elke 3e donderdag ruilbeurs van de E.K.P.V. van 18.30 tot ........ als ieder weggaat in de Laethof (voormalig 

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

   

Elshout: Philatron Drunen organiseert ruilbeurzen 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 

- 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.  

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

 

Volkel-Uden: PZV-Volkel-Uden.nl  start weer middels coronaproof ruilochtend op zondagmorgen 6 sept. 

Na 6 maanden maakt postzegelvereniging Volkel Uden zich op voor een ruilochtend van 09:30 tot 12:00 uur in 

ontmoetingscentrum MuzeRijk in Uden, welke coronaproof zal worden. Hiervoor moeten leden en bezoekers zich aan enkele 

regels houden welke zijn vastgesteld in de mededelingen van de vereniging en voor eenieder te lezen zijn op www.PZV-Volkel-

Uden.com/mededelingen  Deze houden in grote lijnen in: Geen gezondheidsklachten, gebruik mondkapje, 1,5 meter afstand en 

het invullen van persoonsgegevens aan de bestuurstafel. Er wordt voorzien in extra ruimte zodat de 1,5 meter afstand kan 

worden gehaald. Als er belangstelling is zal er een kleine postzegelveiling worden gehouden en verder zal het fijn zijn dat er 

na al die maanden weer een praatje (op 1,5m) kan worden gevoerd met de andere verzamelaars. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

Europa / België Luxemburg / Wereld 

mailto:info@philavenlo.n
mailto:gerobel@ziggo.nl
mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/mededelingen
http://www.pzv-volkel-uden.com/mededelingen
mailto:notos2021@hps.gt
http://www.hps.gr/notos2021
mailto:info@briefmarkenmesse-Essen.de
mailto:jmvermeule@zeelandnet.nl
https://publicdomainvectors.org/nl/vrije-vectoren/Silhouet-vector-illustraties-van-de-kaart-van-Europa/14345.html
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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). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 Berlijn nr 82-86 klokken g 90,00  13,50  

2 Berlijn nr 101-105 klokken g 50,00  7,40  

3 Berlijn diversen op kaart p  140,00  8,60  

4 Duitsland monumenten 2 series g 84,00  5,00  

5 Danzig nr 1-10 + 12 g 60,00  6,00  

6 België nr 447-454 serie p 45,00  6,00  

7 België nr 504-511 serie p 150,00  17,50  

8 België stockboekje 325 zegels g   3,00  

9 Nederland stockboek 1988-1994 p+g 450,00  12,50  

10 Island Man 2 lege Lindner albums     8,00  

11 Am./Britse Zone nr 69-72 + 103-105 p 30,00  5,00  

Veiling 462 –16 september2020 

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:albert.haan@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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12 Am./Britse Zone 101-05 + blok 1 o/g 66,00  10,00  

13 Duitse Rijk 479-481 o/g 55,00  5,40  

14 Duitse Rijk Dienst 34-51 g 75,00  7,60  

15 Danzig 26 - 31 T1 g 55,00  10,00  

16 Duitsland 60 FDC's bes   5,00  

17 Nederland nr. 35 60 stempels g   5,00  

18 Wereld stockboek g   5,00  

19 Duitse Rijk stockboek g   5,00  

20 Wereld album diversen g   4,00  

21 Wereld album diversen g   3,00  

22 Motief Olym.Spelen stockboek g   10,00  

23 Wereld map diversen g   5,00  

24 Nederland Davo album velletjes     2,00  

25 België nr 126-128 g 85,00  10,00  

26 België nr 302-307 p/o  55,00  6,00  

27 België nr 411-418 p 25,00  2,80  

28 Island Man 4 pzb's scheepvaart g   5,00  

29 Island Man 4 pzb's diversen w.o. uilen g   5,00  

30 Duitsland 12 pzb's w.o. nr 40 p 200,00  15,00  

31 Nederland 5 blokken eurozegels p 40,00  8,00  

32 Nederland 6 blokken eurozegels p 26,00  5,00  

33 Guernsey map met 28 max.kaarten g   5,00  

34 D.D.R. 
restantcollectie in 
Leuchtturm p   5,00  

35 Spanje 4639-4642 p 4,00  1,40  

36 Nederland brief uit 1937 naar Frankrijk g   5,00  

37 Nederland Vel 2441  p   4,00  

38 Nederland nr 518-537 g 40,00  4,00  

39 Nederland 2 blokken  p   9,00  

40 Nederland 2905-2908 p   8,00  

41 Nederland Vel 2581-2592 p   5,00  

42 Bundepost nr 1583 zonder fluor g 35,00  5,00  

43 Nederland kaartje Dienst p   5,00  

44 Nederland Dienst 3 vellen p   30,00  

45 Wereld grote Verrassingstrommel     1,00  

46 Bundespost doos 1 kg onafgeweekt     5,00  

47 U.S.A. FDC gouden replica     4,60  

48 Franse Zone Baden blok 1a+1b p 150,00  35,00  
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49 Nederland 13 series op kaart p 40,00  3,00  

50 Frankrijk 53 zegels p   2,00  

51 Nederland 14 series op kaart o 290,00  25,00  

52 Duitse Rijk 22 samendrukken p/o  81,00  8,00  

53 Nederland stockboek 52 series p 100,00  6,00  

54 Wereld doosje diversen     2,00  

55 Bundespost blokken 3 + 4 p 10,00  2,00  

56 IJsland blok 1 p 70,00  7,20  

57 Oostenrijk blok 6 g 10,00  1,20  

58 Oostenrijk velletje 2024-2033 p 25,00  2,40  

59 Motief stockboek dieren p/o/g   10,00  

60 Motief stockboek bloemen/planten p/o/g   10,00  

61 Motief stockboek vlinders p/o/g   5,00  

62 Motief stockboek paddenstoelen p/o/g   4,00  

63 Motief stockboek vervoer p/o/g   5,00  

64 Motief stockboek vliegtuigen p/g   4,00  

65 Europa stockboek g   2,60  

66 Wereld stockboek p/g   3,00  

67 Motief stockboek dieren p/g   4,00  

68 Nederland onafgew+firmastemp.2,5 kg g   6,40  

69 Nederland 2 sets 1e dagbladen g   4,00  

70 Nederland kinderbedankkaarten g 45,00  4,00  

71 België Jaargang 1980 p 60,00  6,00  

72 Nederland Jaargang 1987 p 29,80  3,00  

73 Nederland Jaargang 1999 p 75,90  7,60  

74 D.D.R. kaartje diversen g 50,00  5,00  

75 Spanje stockboek 1997-2011 g   10,00  

76 Nederland nr 655-659 g 11,00  2,00  

77 Nederland nr 676-682 g 11,00  2,00  

78 Nederland nr 568-572 g 19,00  2,00  

79 Nederland jaargang 1986 p 21,30  2,00  

80 Wereld 10 stockboeken in doos g   8,00  

81 Nederland Cassette met PZB'jes p 185,00  7,60  

82 Nederland 8 jaarcollecties in map p   6,00  

83 Wereld dik stockboek g   3,00  

84 Nederland stockboek g   3,00  
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85 Wereld stockboek o/p   2,60  

86 Wereld dik stockboek g   3,00  

87 Engelse Geb. stockboek     5,00  

88 Nederland 356 a-d o 120,00  10,00  

89 Nederland kaart 50 persoonlijke zegels g   3,00  

90 Duitse Rijk 2 stockkaarten p/o/g 45,00  5,00  

91 
Duitse 
Gebieden stockkaart p/o/g 53,00  5,00  

92 
Duitse 
Gebieden stockkaart p/o/g 27,00  3,00  

93 
Alg.Uitg.Sovjet 
Z. stockkaart p/o/g 48,00  5,00  

94 
Alg.Uitg.Sovjet 
Z. stockkaart o 26,00  2,60  

95 Saarland stockkaart o/g 35,00  3,00  

96 Bayern stockkaart o/g 59,00  5,00  

97 Berlijn/Sovjet Z. 2 kaartjes g 26,00  3,00  

98 Wereld stockboek     2,00  

99 Engeland stockboek g 400,00  10,00  

100 Bayern stockboekje g 225,00  11,00  

101 Franse Zone  Wurttemberg 14-27 g 22,00  1,60  

102 Duitse Kolonien stockkaartje p/o  40,00  3,00  

103 Baden  stockkaartje diversen g 174,00  15,00  

104 Sovjet Zone 234-238 p 14,00  1,00  

105 Duitse Rijk 158-176 o 10,00  2,00  

106 Duitse Rijk Luchtpost 348X o 40,00  6,00  

107 Duitse Rijk Luchtpost 349X o 75,00  12,00  

108 Duitse Rijk Luchtpost 350X o 130,00  20,00  

109 Duitse Rijk 355-161 o 40,00  5,00  

110 Duitse Rijk 407-409 o 65,00  10,00  

111 Saarland nr 342 g 16,00  2,80  

112 Saarland nr 349 g 17,00  3,00  

113 Saarland nr 409-428 p 55,00  10,00  

114 Franse Zone  Baden  1-13 g 250,00  20,00  

115 Israël 2 FDC's bes   2,20  

116 U.S.A. doosje afgeweekt g   1,00  

117 Liechtenstein 4 series op kaart p 16,00  4,60  

118 Zwitserland diverse zegels p 14,00  3,60  
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119 Engeland jaargang 1986 p 125,00  35,00  

120 Engeland jaargang 1988 p 175,00  45,00  

121 Engeland jaargang 1989 p 240,00  55,00  

122 Nederland mapje 251 p 15,00  5,00  

123 Nederland map 2413  p 8,50  3,60  

124 Nederland diversen  p 17,70  5,00  

125 Nederland 550-555 g 30,00  6,00  

126 D.D.R. 362-379 g 108,00  10,00  

127 D.D.R. 350-361 g 20,00  2,40  

128 D.D.R. 289-292 g 30,00  7,60  

129 België jaargang 1982 p 64,00  10,00  

130 België jaargang 1983 p 38,50  6,00  

131 Wereld stockboek g   7,00  

132 Nederland DAVO collectie 1940-1982 p/o   17,50  

133 Nederland DAVO collectie 1876-1982 g   17,50  

134 Nederland 10 pzb'jes waarbij 9H,11A p 70,00  6,00  

135 Nederland FDC E3 Leidse Universiteit bes 425,00  40,00  

136 Nederland FDC E43 Zomer 1960 bes 23,00  2,40  

137 Berlijn nr 64-67 g 40,00  5,00  

138 Berlijn nr 87 g 30,00  4,00  

139 Berlijn nr 106-109 g 230,00  30,00  

140 Wereld Doos (on)afgeweekt etc. g   4,00  

141 Berlijn nr 21-32 g 110,00  15,00  

142 Berlijn nr 35-41 g 320,00  40,00  

143 Nederland nr 2 in paartje g 180,00  15,00  

144 Nederland 
blokken 402B+403B 
Legioen o 255,00  25,00  

145 Engeland nr 197-212 g 150,00  9,00  

146 Ned. Indie collectie op bladen p/o 300,00  15,00  

147 Ned. Indie collectie op bladen g 370,00  20,00  

148 Duitse Rijk nr 747 p 120,00  12,00  

149 Duitse Rijk nr 455 p 45,00  4,60  

150 Duitse Rijk blok 4X p 32,00  3,60  

    TOTAAL 1.230,50  

 


