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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  november 2020 - 14e jaargang – nummer: 179 
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. 

 

Van de voorzitter  
 
Beste postzegelvrienden,  

 

Gelukkig hebben we weer een fijne en gezellige bijeenkomst op 16 september achter de rug. Het was 

weer zoals vanouds even bijpraten, lekker postzegelen, een veiling en een mooie loterij tot slot.  

 

Jammer is het wel dat door de aangepaste maatregelen van de overheid de vergadering van oktober 

niet is doorgegaan. De horeca is nog steeds gesloten en de regering 

heeft laten weten dat de huidige maatregelen wel zeker tot in 

december zullen worden gehandhaafd. We hebben natuurlijk begrip 

voor dit standpunt en hopen ook dat we samen dit virus kunnen 

overwinnen.  

 

Voor wat betreft onze geplande bijeenkomsten voor de komende 

maanden moet ik u vertellen dat alle ruilmiddagen en Brabantse 

filatelistendagen in de Bunthoef voor 2020 komen te vervallen.  

 

De ledenbijeenkomst in ’t Haasje van 18 november gaat helaas ook 

niet door. We twijfelen nog over het wel of niet kunnen doorgaan van 

de kerstbijeenkomst op woensdag 16 december. Omdat de 

eerstvolgende Oosterhouter Post, als blad, pas weer in januari bij u in de brievenbus komt, hoort u van 

ons het laatste nieuws via een extra email of nieuwsbrief van december. Heeft u zelf geen emailadres 

dan kunt u wellicht uw kinderen, vrienden of buren vragen u daarbij te helpen. Ook op onze website 

www.oosterhouterpost.nl publiceren wij het laatste nieuws over de bijeenkomsten.  

 

Vanaf deze plaats wens ik u veel gezondheid en ondanks de beperkingen een fijn einde van 2020 

Namens het bestuur en medewerkers:  

 

BLIJF GEZOND EN TOT BINNENKORT!!! 

 

Uw voorzitter  

Peter Hendrickx 

 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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Verdere ledenbijeenkomsten in 2020:  
 
Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal 

open 19.00 u). 

  
Bijeenkomsten 2020: woensdag woensdag16 december 2020 (is nog niet zeker) 

 

 
 
 

 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Alle  Brabantse Filatelistendagen  in De Bunthoef voor het jaar 2020 zijn geannuleerd.  

 

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.  

. 

 

 

 
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. 

 
 
Beste postzegelvrienden, 

 

De laatste berichten van het kabinet zijn duidelijk: alle Horeca moet dicht voor de komende 4 weken.  

Dit betekent dus dat onze volgende bijeenkomst in november bij ’t Haasje niet kan doorgaan. Mogelijk 

weer wel in december, maar dat hangt af van de voorschriften die nog op ons af komen 

 

En de Bunthoef heeft laten weten dat zij in ieder geval vóór 1 januari geen grote groepen meer willen 

ontvangen, ook al zou dat over een maand wel mogen. 

Dit betekent dat dus ook de beurzen van 7 november en 5 december daar niet kunnen plaatsvinden. En 

evenmin de soosmiddagen van 28 oktober en 25 november. 

We vinden dit zeer vervelend, maar het is niet anders. 

De Nieuwtjesdienst en de rondzendingen gaan wel gewoon door. 

 

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen via onze website http://www.oosterhouterpost.nl , 

onze nieuwsbrief en via e-mail. 

 

Met groet en blijf gezond!! 

Het bestuur van de OVVP 

(201016 – Rien Kooiman) 

 
 
 

mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.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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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:  geen bijeenkomsten meer in  2020. 

 

 

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

Beste postzegelvrienden, 

  

Nu we door het uitvallen van activiteiten i.v.m. het coronavirus elkaar minder zien is het moeilijker om 

direct bestellingen te doen bij Joop voor de Nieuwtjesdienst. 

Maar u kunt natuurlijk Joop altijd bellen of een e-mailtje sturen. Hij zorgt dan dat uw bestelling wordt 

uitgevoerd. 

Zijn telefoonnummer is: 0162 454 448 

Zijn e-mailadres: jhofkens@ziggo.nl 

  

Veel postzegelplezier en blijf gezond! 

Met groet, mede namens Joop, 

  

Rien Kooiman 
 

 

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. 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:jhofkens@ziggo.nl
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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Nieuwsbrief en OP-Verenigingsblad:  te lezen op 
www.oosterhouterpost.nl  

 

Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post 

is op onze website opgenomen en wel in Pdf-vorm 

of leest u hem eens door hier te klikken.   (Ctr + 

klik)  
U kunt op onze website ook de Nieuwsbrief en de OP downloaden. 

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

Oosterhouter Post November 2020 

 
 

En kijkt u eens op onze website. www.oosterhouterpost.nl   

 
 

 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

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

websites: 

1. 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:   
 

Voor de liefhebbers van volleybal hierbij de Volleybalnieuwsbrief van Piet van den Berg uit 

Roosendaal: 

VBNEWSLETTER35.p

df
 

 
Van Filatelieclub De postiljon in Boortmeerbeek |(B), ontvingen wij het clubblad: 

http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html  (Ctr / klik) 

 

 
 
 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/104/41458ISSUE104_IS6r_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/104/ae75f600fd66910cf7a6886333d73b2d
http://www.oosterhouterpost.nl/
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/newsletter/preview.php?id=19
http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html
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Nieuw Caledonië geeft “nikkel” zegels uit: 

Nieuw Caledonië is de vijfde producent van nikkel in de wereld. De grote economische waarde van 

nikkel voor Nieuw Caledonië wordt gesymboliseerd door de uitgifte van zegels met de opdruk van de 

naam van het land en de waarde van de postzegel met zuivere nikkel. In de filatelie is dit weer een 

bijzonderheid, en het ziet er naar uit dat zowel verzamelaars van het land, het gebied als van bijvoorbeeld 

mineralen en metalen deze zegels in hun verzameling kunnen opnemen.  

Het land Nieuw Caledonië (Nouvelle-Calédonie) is een Frans overzees gebiedsdeel met bijzondere 

status bestaande uit een hoofdeiland en een aantal kleinere eilanden. De archipel ligt in de Indische 

Oceaan, ten oosten van Australië. Het land heeft ongeveer 230.000 inwoners en de bevolking bestaat 

voornamelijk uit Melanesiërs en Europeanen. 

Voor de komst van James Cook in 1774, die toen 

op zoek was naar Terra Australis, was het land 

uitsluitend bevolkt door Melanesiërs, die 

verspreid leefde in  een veelheid van clans, 

waardoor het land vele (28) talen kende. In 1853 

annexeerde Napoleon III en Frankrijk maakte van 

Nieuw Caledonië, in navolging van wat Australië 

was voor de Engelsen, een strafkolonie. Tussen 

1864 en 1897 werden bijna 21.000 veroordeelden 

naar de andere zijde van de wereld verscheept. In 

de daarop volgende periode waren er opstanden van de Kanaken (Canaques), die het niet langer namen 

dat hun land werd gestolen en hun heilige plaatsen werden onteerd door de indringers. De kolonisatie 

door Frankrijk had een hoogtepunt in de 19e en 20e eeuw. De Kanaken werden buiten de wet gesteld en 

mochten alleen nog in reservaten wonen, die ze alleen met toestemming van de (Franse) overheid 

mochten verlaten. Na de Tweede Wereldoorlog werd Nieuw Caledonië een Frans Overzees gebied.             

( Frans Haverschmidt - 191112) 

 
 
Nieuwsbrief KNBF:  
 

U heeft nog geen (gratis) abonnement op de nieuwbrief van de Bond, van de 

KNBF?  Abonneren gaat heel gemakkelijk – een mailberichtje aan 

yapa79dw@kpnmail.nl en wij zorgen ervoor dat uw adres in de verzendlijst 

van de KNBF wordt opgenomen. 

U kunt de KNBF Nieuwsbrief – die maandelijks verschijnt alvast even inzien 

via: 

 

https://www.knbf.nl/news/343/92/126-Nieuwsbrief-oktober-2020 (Ctr + klik) 

 

Nieuw-Caledonië,  officieel "Gemeenschap sui generis 
Nieuw-Caledonië" (Collectivité sui generis de la Nouvelle-
Calédonie), is een overzees gebiedsdeel met een speciale 
status als gevolg van de Overeenkomst van Nouméa uit 
1998. Hierin besloten Frankrijk en Nieuw-Caledonië om in 
een overgangsperiode van vijftien jaar alle bevoegdheden 
van de Franse staat over te hevelen naar Nieuw-Caledonië, 
met uitzondering van justitie, defensie, veiligheid en 
muntzaken. Na afloop van deze periode, op 4 november 
2018, is een referendum gehouden over de vraag of het 
gebied volledige onafhankelijkheid moet krijgen. Er is 
gekozen om deel te blijven uitmaken van Frankrijk. 

 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
https://www.knbf.nl/news/343/92/126-Nieuwsbrief-oktober-2020


6 

 

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 O.V.V.P: 
 

Van enkele van onze lezers vernemen wij dat de Nieuwsbrief niet altijd goed binnenkomt. In verband 

met de bescherming van uw privacy wordt de Nieuwsbrief verzonden via de ‘BCC’. Deze afkorting 

staat voor ‘blind carbon copy’, hetgeen inhoudt dat de mailadressen van de ontvangers niet zichtbaar 

zijn. Er zijn echter mailprogramma’s die dit soort van mailberichten beoordelen als ‘spam’ en ze daarom 

of in uw spambox plaatsen of helemaal verwijderen.  Daarom is het goed uw spamberichten te 

controleren op berichten van onze vereniging.  

Soms helpt het door in uw mailprogramma bij  ‘ongewenste mail’ aan te geven dat u mails van ‘deze 

afzender’ altijd wilt ontvangen. Ook kunt u ons adres opnemen in uw lijst van ‘contactpersonen’.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Beste postzegelvrienden, 

 

Nu we elkaar wat minder zien in clubverband door covid-19 is het voor Cees Pijpers wat  moeilijker 

om zijn Clubloten te verkopen. 

Mocht je interesse hebben dan kun je ze ook bestellen door € 3,00 per 

lot over te maken op bankrekening 

NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg. 

Wij zorgen dan dat u ze tijdig ontvangt. 

Van deze € 3,00 komt € 2,40 ten goede aan onze vereniging. 

De trekking vindt plaats op 9 december 2020.  

(Bij elke 5 gekochte loten krijgt u een filatelistische prijs.) 

 

U kunt ook met Cees contact opnemen: 0162 32738 of ceespijpers@casema.nl 

 

Met groet, mede namens Cees, 

Rien Kooiman 

 

 

Zweeftrein Wuppertal meer dan honderd jaar technisch wonder: 
 

De Wuppertaler Schwebebahn is een hangende monorail tramverbinding, in de Duitse stad Wuppertal 

gebouwd op 12 meter hoogte boven de rivier de Wupper. De Schwebebahn is ontworpen door ingenieur, 

ondernemer  en uitvinder  Carl Eugen Langen, die ook betrokken 

was bij de ontwikkeling van de Otto-motor,  en op 1 maart 1901 

geopend door Kaiser Wilhelm II. 
De wagen waarin de keizer zijn openingsrit maakte, is nog steeds 

in dienst en rijdt als ‘Kaiserwagen’ bij bijzondere gelegenheden. 

Het meer dan 110 jaar oude bouwwerk is sinds mei 1997 een 

monument, nog steeds in gebruik met een lijn van 13,3 kilometer 

lang, waarvan 10 kilometer boven de rivier en 3 kilometer boven 

de straat, met twintig stations, een vervoersysteem waarmee ook nu 

nog dagelijks meer dan 80.000 personen worden vervoerd. De 

Einschienige Hängebahn is op 

12 meter hoogte gebouwd en 

heeft één rail per rijrichting met keerlussen aan de eindpunten. Op 

het dak hebben de ‘wagons’ motoreenheden en een stalen wiel met 

aam beide zijden een wielflens. De wagens zijn zodanig opgehangen 

dat ze iets kunnen pendelen, heen en weer zwaaien. Het systeem 

heeft geen gelijkvloerse kruisingen en is als systeem vergelijkbaar 

met een metro.             

                                               

De keuze voor de Hochbahn 

kwam voort uit ruimtegebrek 

in Wuppertal, waar grote behoefte bestond aan transport. In het 

dichtbebouwde gebied van de stad was de rivier de enige plaats 

waar ruimte was voor een spoorbaan, die voert van het 

hoofdstation tot Wuppertal-Oberbarmen in het oosten van de stad. 

Tussen 1972 en 1974 werden door MAN achtentwintig nieuwe 

voertuigen gebouwd, waarvan nog 27 in dienst zijn.  Bij een 

ongeval in 1999, waarbij een wagen ontspoorde en in de Wupper viel, kwamen vijf mensen om het leven 

en waren er 46 gewonden 

mailto:ceespijpers@casema.nl
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wuppertaler_Schwebebahn_in_Elberfeld.jpg
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De Schwebebahn wordt geëxploiteerd door de Wuppertaler Stadtwerke AG. Er zijn geen verhoogde 

perrons zoals bij normale spoorwegen. De perrons bevinden zich hoog boven het maaiveld omdat de 

vloer van de Schwebebahn niet veel hoger is dan de onderkant van de trein, en ze zijn met gaas aan 

elkaar verbonden zodat een onvoorzichtige passagier die naast het perron zou stappen niet naar beneden 

kan vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Wuppertaler Schwebebahn heeft bij de verschillende postdirecties zoveel indruk gemaakt dat de 

afbeelding tal van fraaie zegels siert. Tijdens de 112. Deutscher Philatelistentag werd een speciaal 

stempel uitgegeven.  

(Willem-Alexander Arnhemer - 181129 - bronnen o.a. Deutsche Post). 

 

 

 

Schwedenbombe –‘ negerzoen’ - heeft eigen postzegel:  

In Nederland zien we dit waarschijnlijk niet zomaar gebeuren, maar in Oostenrijk werd op 15 februari 

2011 ter gelegenheid van het 120 jarige bestaan van de traditionele zoetwarenfabriek Walter Niemetz 

Süßwarenfabrik en de 80e verjaardag van de ‘Schwedenbombe’ een postzegel uitgegeven. Een 

Schwedenbombe (is het eigen merk van Niemetz), ook wel ‘Schokokuss’ of ‘Schaumkuss’ genoemd is 

niets meer of minder dan onze negerzoen. 

Een vulling bestaande uit eiwitschuim en overtrokken met een laagje chocolade, op een wafel. ‘De 

lekkernij wordt wel eens als een eenvoudige variant van de moorkop beschouwd.  
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In Duitsland noemt men deze versnapering een ‘Negerkuss’, 

‘Mohrenkopf’, ‘Schokokuss’ of ‘Schaumkuss’, in Vlaanderen 

‘Negerinnentet’, ‘Negerkys’ of ‘Negerbolle’ in Denemarken en 

‘Tête de nègre’ in Frankrijk, waar de moderne uitvoering, een 

luchtige schuimmassa 

overgoten met chocolade,  als 

eerste werd geïntroduceerd. De 

benaming negerzoen wordt in 

Nederland tegenwoordig ook 

schuimzoen of chocoladezoen 

genoemd. De eerste 

voorgangers van de negerzoen 

zijn ongeveer 200 jaar geleden in Denemarken ontstaan en wordt 

daar ook wel ‘Flødebolle’ genoemd. Wellicht was men in 

Oostenrijk ervan overtuigd dat de lekkernij uit Nood-Europa kwam en heeft men er daarom de naam 

Zwedenbom aan gegeven. Soms wordt in het gezoete eiwitschuim cacao en/of rumaroma toegevoegd. 

Na de Tweede Wereldoorlog is de fabrieksmatige massaproductie van negerzoenen op gang gekomen. 

In Nederland werden negerzoenen in 1920 geïntroduceerd door de firma B.P. Buijs in Oudenbosch, 

‘Banket en biscuit’ sinds 1890. In Nederland wordt de Brabantse firma Buijs 

vaak als uitvinder genoemd. Buys werd in de jaren 90 verkocht aan Van der 

Breggen in Tilburg, die jaarlijks miljoenen negerzoenen produceren. Volgens 

de producent is de verklaring van de naam uit overlevering: “Iemand die een 

negerzoen eet, krijgt bruine lippen en als die een ander een kus geeft, is dat de 

kus van een neger.”   Meerdere fabrikanten in verschillende landen hebben in 

de loop  van de tijd de handelsnaam gewijzigd om dat die discriminerend of 

racistisch zou kunnen zijn.   Negerküsse werden Schokoküsse of Schaumküsse, Franse Têtes de 

nègre werden Bisous de Mousse, Engelse Negro kisses werden Angel Kisses en Finse Neekerin 

suukot werd Brunberg suukot.  

In 2005 drong de Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij bij fabrikant Van der 

Breggen erop aan om de naam te veranderen. Van der Breggen deed vervolgens onderzoek naar de 

gevoeligheid van het woord "negerzoen" en besloot zijn negerzoenen voortaan te verkopen als "Buys 

Zoenen". De koekfabrikant stelt op zijn website: "Buys Zoenen zijn de opvolgers van onze alom 

bekende negerzoenen, die al 86 jaar populair zijn bij jong en oud. Na zorgvuldig markt-, merk-, en 

consumentenonderzoek vonden we het tijd de productnaam te moderniseren.                 

(auteur: Anna . van der Maade – 141216 - bron PostAT)  

 
Titanic:  
 
George Reuchlin, toenmalig directeur van de Holland-Amerika Lijn en één van de opvarenden van de 

Titanic, schreef op 12 april 1912 aan zijn zoon in Rotterdam: “Dit is het grootste schip van de wereld. 

De kamers op dit schip zijn wel driemaal zoo groot als de salon bij ons thuis”. Eigenlijk waren er 

alleen maar woorden van lof en 

superlatieven over de grootte en de luxe 

aan boord van het schip.  Het schip was 

– zeker voor die tijd – gigantisch groot 

en….het kon niet zinken…….tot de 

nacht van 14 op 15 april 1912.  

De Titanic was het tweede schip van een 

drietal luxe schepen uit de Olympic 

klasse, gebouwd in Belfast door de 

White Star Line. In 1910 liep de 

Olympic van stapel, gevolgd door de Titanic in 1911 en een derde schip, de Gigantic, dat later gezien 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Finland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slachtoffer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij
http://www.post.at/img/Niemetz.jpg
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de gebeurtenissen met de Titanic, in 1914 in gebruik werd genomen met de naam Brittanic. Schepen 

van deze ‘Olympic’ klasse stonden bekend om hun luxe vooral in de eerste klas hutten 

. 
De derde klas echter was vooral bestemd voor arme emigranten, die toch voor emigranten een soort luxe 

klasse vormden omdat ze toch hun 

overtocht die hen $ 32,00 kostte, 

konden betalen. Ondanks dat was 

de derde klasse voor de exploitant 

de meest lucratieve klasse.  

Kort voor middernacht op 14 april 

1912 kwam de Titanic, op zijn 

eerste reis, in aanvaring met een 

ijsberg waardoor het schip voor 

een groot deel aan stuurboordzijde 

werd opengescheurd. Het 

onzinkbare schip zonk binnen drie 

uur, 1522 opvarenden meenemend 

de diepte in. De ramp met de 

Titanic is gezien het aantal 

slachtoffers niet de grootste 

scheepsramp uit de geschiedenis. 

(Dat was de ondergang van de 

Wilhelm Gustloff in 1945 met naar 

schatting 9.000 slachtoffers). De 

Titanic ondergang is wellicht wel 

de bekendste scheepsramp, vooral 

omdat het schip ‘onzinkbaar’ zou 

zijn.  

Na de ramp werd het zusterschip de Olympic tijdelijk uit de vaart 

genomen en van de Gigantic (Brittannic) dat nog op de scheepswerf 

lag in Belfast werd het ontwerp grondig gewijzigd. De schepen 

werden voorzien van een dubbele waterdichte romp en de 

waterdichte compartimenten werden verbeterd. Het wrak van de 

Titanic werd in 1985 teruggevonden door een zoekteam onder 

leiding van Robert Ballard op een diepte van 3800 meter. Door deze 

vondst kwam veel informatie over het schip en zijn eerste en laatste 

reis aan het licht.  
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In 1997 werd een film gemaakt van de ondergang met in de 

hoofdrollen Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane en Kathy 

Bates, regisseur James Cameron. In 2012, het jaar dat de ramp 100 

jaar geleden gebeurde, werden in verschillende landen zegels 

uitgegeven om de ondergang van de Titanic te gedenken.  

(Willem-Alexander Arnhemer - 140514) 

 

 

 

Fardier de Cugnot: 
 
Nicolas-Joseph Cugnot, ( 1725 –  1804) was een Franse militair ingenieur en uitvinder die kan worden 

beschouwd als de uitvinder van het eerste voertuig dat zichzelf kon voortbewegen. De op 

een stoommachine gebaseerde ‘auto’ ontwikkelde hij in 1769. Het jaar daarop bouwde hij een 

verbeterde versie. Het zware voertuig had twee wielen aan de achterzijde en een aan de voorzijde. In 

1771 veroorzaakte hij het eerste 

gemotoriseerde verkeersongeluk door 

tegen een stenen muur aan te rijden. Na 

het ongeval en vanwege financiële 

problemen stopte hij met verdere 

ontwikkelingen. Zijn uitvinding werd 

verder verbeterd door Richard Trevithick. 

De machine was bedoeld om delen van de 

bemanning van de veldartillerie te 

vervangen en hij werd al in 1769 

ontworpen. 

Al in 1650 werden talrijke onderzoeken met stoom uitgevoerd, met name door Denis Papin, Thomas 

Savery en Thomas Newcomen. Op basis van eerdere ontdekkingen slaagt Cugnot, als eerste erin, om 

een voertuig vooruit te helpen door de kracht van stoom. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1725
https://nl.wikipedia.org/wiki/1804
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitvinder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voertuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoommachine
https://nl.wikipedia.org/wiki/1769
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeersongeval
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Trevithick
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Hij bouwde twee stoommachines, de eerste kleinschalige, in opdracht in 1769 van de hertog van 

Choiseul, hij was Lodewijk XV's minister van oorlog, leverden overtuigende resultaten op. Er is geen 

spoor van over gebleven. Het tweede voertuig werd getest in 1770; het experiment lijkt 

overtuigend en het vraagt om verdere proeven. Gepland in 1771, werden zij 

geannuleerd toe te schrijven aan schande van de Hertog van Choiseul (1719-

1785 – militair, diplomaat en staatsman – werd verantwoordelijk gehouden 

voor de Franse nederlaag in de zevenjarige 

oorlog waarbij Oostenrijk, Pruisen, Frankrijk en 

Spanje waren betrokken. 

Voltooid en in goede staat, werd deze misser 

wordt en werd er dertig jaar  aan gewerkt in de 

werkplaatsen van het Arsenaal van Parijs. Cugnot past 

stoom toe op het voorwiel. Hij was de eerste die de "alternatieve lineaire 

beweging" omvormde tot een "continue roterende beweging.". Het is 

veranderd van de eenvoudige heen-en-weer bewegen van de zuigers naar een cirkelvormige beweging 

van een wiel door het toepassen van een rolwiel, een rol die over het wiel rolde, zoals sommigen van 

ons zich nog zullen herinneren van de Solex bromfietsen uit de vorige eeuw.  

De ‘rolwagen’ loopt op stoom en bestaat uit drie delen:  
✓ Een houten chassis met twee wielen aan de achterzijde. 

✓ Een in-line, hoge druk, single-effect twee-cilinder motor, geplaatst boven het voorwiel. 

✓ Een ketel aan de voorkant. 

Op 16 oktober 2020 gaf La Poste een zegel uit met een afbeelding van  de ‘Fardier de Cugnot’ met een 

daarbij behorend stempel.  - Gravure: Sarah Lazarevic - Zegelformaat: 60 x 25 mm - 40 stempels in een 

vel – uitgegeven 400.000 exemplaren – nominale waarde: € 1.16 - Prioriteitsbrief 

 

 

Oostenrijk brengt postzegel van…….toiletpapier: 
 

Als kleine kunstwerken zijn postzegels een spiegel van de tijd. Daarom heeft de Oostenrijkse Post een 

speciale postzegel te drukken op het allesbepalende thema van 2020: COVID-19. De postzegel werd 

gemaakt van wc-papier, een materiaal dat in het voorjaar wereldwijd in grote hoeveelheden werd 

opgeslagen en zelfs lege supermarktschappen veroorzaakte door de sterke toename van de vraag. 

"Met de Corona-postzegel willen we niet alleen een origineel blokje uitgeven dat ons dit jaar zal 

herinneren, maar ook degenen ondersteunen die bijzonder getroffen zijn door deze crisis. De toeslag van 

EUR 2,75 per merk gaat naar de ORF-Actie “Licht in het donker”. Een derde daarvan gaat naar het 

Corona Noodhulpfonds van Caritas en Kronen Zeitung, naar UNICEF Oostenrijk en naar andere 

projecten van “Licht ins Dunkel", legt postdirecteur-generaal DI Dr. Georg Pölzl uit. 

De speciale postzegel is vanaf 30 oktober 2020 beschikbaar, verkrijgbaar in alle postkantoren en 

verkooppunten van Österreichische Post AG, en via de online shop (https://onlineshop.post.at/ )) en via 

de collector service (telefoon: +43 577 67 – 95095; E-mail:  sammler-service@post.at  ) verspreid. De 

totale oplage is 300.000 stuks.            

Klaus Schwertner, algemeen directeur van Caritas van het aartsbisdom Wenen: "We zijn erg dankbaar 

voor deze steun. Het motto van deze crisis is dat we afstand moeten houden en toch dichtbij moeten 

zijn. Dit kan met een glimlach, met een telefoontje of door brieven aan elkaar te schrijven. De postdienst 

is ongelooflijk veeleisend geweest in de laatste maanden van de crisis. Dit geldt ook op dezelfde manier 

als wij als hulporganisatie: elk stuk post dat met deze speciale zegel wordt verzonden, kan twee keer 

helpen en vreugde brengen: voor iedereen die de brief ontvangt, maar ook voor degenen aan wie wij in 

ons dagelijks werk steunen. Heel veel dank voor dit mooie en belangrijke initiatief!"                                     

https://onlineshop.post.at/
mailto:sammler-service@post.at
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Het postzegelblok(je)  heeft de vorm en grootte van een normaal commercieel verkrijgbaar vel wc-

papier en heeft een totale lengte van tien centimeter. Tien blokken aan elkaar gelegd, geven een totaal 

van minimaal één meter – of wel de lengte van een babyolifant. De beroemde dierenbaby zelf is ook 

afgebeeld op de postzegel.De postzegel heeft een nominale waarde van € 2,75 en een toeslag van 

hetzelfde bedrag en kan, net als commercieel verkrijgbaar toiletpapier, worden gescheiden van de rest 

van het postzegelblokje via de geperforeerde lijn. 

De Corona zegel is gemaakt van 3-laags wc-

papier, waaronder een zelfklevende folie is 

bevestigd – zodat de zegel niet bevochtigd hoeft te 

worden.                                      

Het ontwerp is van Marion Füllerer, het 

toiletpapier voor de postzegel werd door Essity 

Austria in Pernitz geproduceerd van gerecycled 

oud papier en gedrukt door Variuscard. De 

Oostenrijkse Post ontwikkelde het idee voor dit 

postzegelblok in het voorjaar, maar de inkoop van 

materialen was een bijzondere uitdaging: 

huishoudelijk toiletpapier was ofwel lange tijd 

uitverkocht of moeilijk te verkrijgen in de benodigde hoeveelheden. 
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Veilinglijsten – voor de 

ledenbijeenkomst van…..  

Helaas, voorlopig geen  

bijeenkomsten en dus ook  

geen veiling……..  

 

Als we wel een veiling hebben  

kunt u ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 
 

Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
 

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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Veel 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. 

 

 

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  

 

Boxtel: De ruilbeurzen van de Vereniging Boxtelse Verzamelaars worden gehouden op de 2e zondag van de maand met 

uitzondering van de maanden Juli en Augustus.  

Tijdens onze ruilbeurzen streven wij erna om een verzamel thema tentoon te stellen. - info@vbvboxtel.nl - Data 2021: - 10 

Januari  - 14 Februari - 14 Maart - 11 April - 09 Mei - 13 Juni- 12 september - 10 Oktober - 14 November - 12 December 

 

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  21 november 2020; 19 

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

www.pvbreda.nl – info@pvbreda.nl  

 

Eijgelshoven: Elke 3e donderdag ruilbeurs van de E.K.P.V. van 18.30 tot ........ als ieder weggaat in de Laethof (voormalig 

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

   

Elshout: Philatron Drunen organiseert ruilbeurzen op 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;. 

 

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
mailto:info@vbvboxtel.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
mailto:info@hertogpost.nl
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’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  

zondag 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 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.; 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    Geen Brabantse Filatelistendagen meer in 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 – Geen soos meer in 2020 - 13.00 - 16.00 u 

in Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang gratis,  parkeren gratis Info: Cees Pijpers – 0162 432738 

– ceespijpers@casema.nl -   www.oosterhouterpost.nl 

 

Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal – 13.00-16.00 u – (iedere 1e zaterdag van de 

maand). Toegang gratis. 

 

Tilburg: V.P.T.-Tilburg organiseert maandelijks op de eerste woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en op 

feestdagen) een clubbijeenkomst in zaal Havana van Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 te 5043 RX Tilburg van 19.30 

tot 22.15 uur. De toegang is vrij, parkeren is gratis. Informatie bij: harriedekok37@gmail.com en vpt-tilburg@ziggo.nl  

 

Tilburg: Verzamelaars Vereniging De Filatelist Tilburg organiseert ruilbeurzen in Café Bierings, Goirkestraat 50, 5046 GL  

Tilburg. Niet in december). Info: Secretaris H. Ras 013 5340252 

 

Venlo:  Internationale postzegelruilbeurs in Activiteiten Centr. ‘Zalzerhaof’, Zalzerkampweg 64, 5926  PL Hout-Blerick  

10.00-16.00 u - zondag 8 november 2020 ruiklbeurs 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. 

 

 

 
 

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
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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België / Luxemburg: 
 
Arendonk: Vrienden voor Verzamelaars organiseert ruilbijeenkomsten op de 

2de  zondag van de maand tussen 9u. en 12u. uitgezonderd de maanden juli en augustus 

in het Heemhuis, Wampenberg  23, 2370 Arendonk, België. Voor verzamelaars van 

postzegels – munten – bierkaartjes – bidprentjes – champagne capsule – Panini stickers 

–8 november 2020; 13 december 2020  – Info: Stefilex België 0032 497 834070 

 

Beerse: Vrienden voor Verzamelaars organiseert  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 juli en augustus) ruilbeurs in Hof 

van Esterlee, Eikenlei 97, Grobbendonk. Grote parking en gratis inkom. Reservatie en tafels: 0032 496 382866 – postzegels, 

munten, postkaarten.  

 

 

 

 

 


