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Van de voorzitter.
Beste postzegelvrienden,
Al vele maanden zijn we in de ban van het Corona-virus. Helaas is er nog steeds geen versoepeling van
de maatregelen en kunnen we nog geen bijeenkomst afspreken.
We hadden stiekem gehoopt dat we op 16 december toch een
kerstviering konden gaan houden maar helaas moeten we ook dit plan
in de ijskast plaatsen. Het is voor ons moeilijk om op dit moment aan
te geven wanneer we weer kunnen samenkomen om even bij te praten
en gezellig samen te postzegelen. Wel hebben we als vanouds al
afspraken gemaakt voor alle bijeenkomsten in 2021. De data hiervan
vindt u in de volgende nieuwsbrief.
Ik wens u alvast een fijne Sinterklaasavond en natuurlijk prettige
Kerstdagen en een gelukkige start van het nieuwe jaar.
Namens het bestuur en medewerkers:
BLIJF GEZOND EN TOT BINNENKORT!!!
Uw voorzitter
Peter Hendrickx

Ledenbijeenkomst:
In navolging van het advies van de RIVM en de veiligheidsregio Brabant m.b.t.
het Coronavirus hebben we besloten om de bijeenkomst van woensdag 16
december 2020 af te gelasten.
Het advies is om de sociale contacten tot een minimum te beperken.
Daarom heeft het bestuur besloten om alle activiteiten binnen de O.V.V.P. af te
gelasten, om onze leden en andere betrokkenen niet te verplichten tot sociaal
contact.
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Verdere bijeenkomsten in 2021:
Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal
open 19.00 u).
Bijeenkomsten 2021: in de volgende Nieuwsbrief

Contributie 2021:
De contributie voor 2021 wordt gehandhaafd op het niveau van de voorgaande jaren namelijk € 31,00
per jaar. Ook de contributie voor huisgenoten blijft hetzelfde € 12,50. Dit besluit is tijdens de
ledenbijeenkomst van 16 september goedgekeurd. De contributie moet vóór 1 december betaald zijn,
dus als u nog niet heeft betaald, dan graag omgaand ! U kunt de contributie betalen op rekening
NL96ABNA0409765244 ten name van Oosterhoutse Ver Postzeg

Brabantse Filatelistendagen:
Ook de laatste Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef hebben we moeten afzeggen.
Maar volgend jaar hopen we weer veel gezellige zaterdagmiddagen te kunnen
organiseren.
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 2021: in de volgende Nieuwsbrief

Tafel huren:
Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen. Dat is een garantie voor succes
en een gezellige zaterdagmiddag. 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.
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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 2021: in de volgende Nieuwsbrief.

Ruilen:
Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen en tijdens de soosmiddagen)
kan natuurlijk altijd onderling worden geruild. Vaak wordt al gebruik gemaakt van
de mogelijkheden onderling te ruilen voorafgaand aan (de zaal is al open om 19.00
u) en na afloop van de veiling. Neemt u eens wat dubbel materiaal mee. Wie weet
raakt u wat van uw dubbele materiaal kwijt en vindt u bij uw collega verzamelaar net
dat ontbrekende zegeltje.
Bovendien kunt u tijdens de bijeenkomsten terecht bij onze ‘dubbeltjestafel’ met
heel veel keuze…
Nu dus even niet, maar volgend jaar komt het terug……..

Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst:
Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van postzegels,
eerstedagenveloppen, mapjes, albums en alles wat u verder voor uw hobby nodig
heeft, kopen of abonnementen nemen. Vraagt u eens na bij Joop Hofkens, hoofd
nieuwtjesdienst, j.hofkens@ziggo.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.

Kerstzegels: Doordat mensen elkaar de laatste tijd minder kunnen ontmoeten, kan het zijn dat er meer
kerst- en nieuwjaarswensen worden verzonden. Ook dit jaar komen weer de speciale decemberzegels
uit. Voor onze vereniging is het financieel gunstig als u uw decemberzegels bij onze nieuwtjesdienst
bestelt. Een velletje van 20 zegels kost € 17,20. Geef tijdig uw bestelling door aan Joop Hofkens tel.
0162 454448 of j.hofkens@ziggo.nl

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.
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Grote Clubactie:
Alle loten die Cees Pijpers had besteld zijn verkocht. Heel veel dank aan al degenen die ze gekocht
hebben. Let op: De trekking is op woensdag 9 december 2020, wie weet bent u één van de gelukkigen.

Artikelen Nieuwsbrief:
Als u een leuk 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:
www.oosterhouterpost.nl

te lezen op

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

November 2020 (Ctr – klik)
En kijkt u eens wat vaker op onze website. www.oosterhouterpost.nl

Jubilarissen:
Tijdens de laatste ledenbijeenkomst van dit jaar, op woensdag 16 december
2020 hadden wij de volgende jubilarissen willen vieren:
25 jaar lid van onze vereniging:
Mevrouw D. Schneider, Frauenwald
De heer K .v.Gorkom, Terheijden
De heer M. v.d.Vorst, Oosterhout
De heer A .Krooswijk, Tilburg
40 jaar lid van onze vereniging:
De heer M. Peterbroers, Oosterhout
De heer W. v.d.Veeken, Breda
De heer P.IJpelaar, Raamsdonksveer
De heer J. Hermans, Prinsenbeek
De heer J.Heesters, Raamsdonksveer
De heer J. Vissers, Dongen
De heer B. Dresen, Dongen
De heer R. de Groot, Oosterhout
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/
Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com
Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/
Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/
Eindhoven: Eindhovense Filatelisten vereniging: www.E-F-V.nl
Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl
Geleen: De Philatelist geleen www.dephilatelistgeleen.nl
Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl
’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/
FV De Bevelanden, Kloetinge www.postzegelclubdebevelanden.nl
Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl
Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/
Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com

Bij onze buren:
Boortmeerbeek (B): Filatelieclub ‘De Postiljon’- Boortmeerbeek (B): Het clubblad van deze maand,
alsook het vorige clubblad, zijn in pdf-formaat te bekijken of af te drukken via de website. Ga hiervoor
naar : http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html
Niels (B): ook ter kennismaking: (Niels: 10 km ten zuiden van Antwerpen):

https://issuu.com/denielseklok/docs/knhpc_nieuwsbrief_maart_2020.
Te koop aangeboden en gevraagd:
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
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Gezocht:
Postzegel BRD 2019, no 3464 (Zwingli) gestempeld. Ook andere
gestempelde zegels BRD 2019 gevraagd.
Cees Pijpers

0162 432738 – ceespijpers@casema.nl

Te Koop
FDC’s Ned. Antillen E 68 t/m E 110 incl. A-nummers , alles onbeschreven in 2 mooie albums. In
totaal 182 enveloppes.
FDC‘s Suriname vóór 1975 E 86 t/m E 117 en ná 1975 E001 t/m E 094 incl. A en B nummers, alles
onbeschreven in 2 albums. In totaal 187 enveloppes.
FDC’s Nederland Nr 99 t/m Nr 219 beschreven en Nr 220 t/m 372 onbeschreven in 4 mooie Importa
albums. In totaal 321 enveloppes.
Graag uw bod aan Gé van Gestel , vangestel.1@kpnmail.nl
Gevraagd
Japan (Nippon) kavels, kilowaar of kleine verzameling gestempelde postzegels. Graag uw aanbod aan
Gé van Gestel, vangestel.1@kpnmail.nl

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’.
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Heeft u de Nieuwsbrief een keer niet ontvangen - de
OVVP Nieuwsbrief wordt elke maand rond de 1e
Verzonden - of bent u de Nieuwsbrief kwijtgeraakt? Op
de website van de OVVP kunt u alle
Nieuwsbrieven lezen en/of downloaden:
www.oosterhouterpost.nl

Gemeenschappelijke uitgifte Kirgizië - Malta
Zowel Kirgizië, als ook Malta, komen in onze filatelistische beschouwingen niet zo vaak ‘aan de beurt’.
Deze uitgiften zijn een mooie gelegenheid daar verandering in aan te brengen.
De gezamenlijke uitgifte van de twee landen is gewijd aan de 25e verjaardag van de totstandkoming
van diplomatieke betrekkingen tussen de Kirgizische Republiek en de Republiek Malta.
Op 23 november 2018 bracht het ‘Staatscomité voor Informatietechnologie en Communicatie van de
Kirgizische Republiek’ een tweetal Kirgizische postzegels in omloop: "Gezamenlijke uitgifte tussen
Kirgyzstan en Malta", met waarden van 100 en 150 Kirgizische Som (1 Som = € 0,01).

De postzegels hebben afbeeldingen met de volgende onderwerpen: de Burana-toren, aan de oude
zijdestraat in het noorden van Kirgizië, ongeveer 80 kilometer ten oosten van de hoofdstad, en de stad
Valletta, de hoofdstad van Malta, beide wereldcultuurerfgoed van UNESCO. Voor deze serie geeft KEP
ook een ansichtkaart uit, die wordt gebruikt als maximumkaart te realiseren met een afbeelding van de
Burana-toren.
Kirgizië of Kirgistan , officieel de Kirgizische Republiek is een land in Centraal-Azië. Het land is
een binnenstaat (dat wil zeggen dat het land aan geen enkele zee grenst) en wordt begrensd
door Oezbekistan, Kazachstan, China en Tadzjikistan. De helft van het land, dat een totale oppervlakte
heeft van 199.949 km², ligt boven 3000 meter hoogte in het Tiensjangebergte. De hoofdstad is Bisjkek in
het noorden van het land.
Vanaf de 19e eeuw kwam Kirgizië stap voor stap onder het gezag te staan van het Russische Rijk en
later de Sovjet-Unie. In 1936 werd Kirgizië een socialistische Sovjetrepubliek. Bij het uiteenvallen van
de Sovjet-Unie verklaarde Kirgizië zich in 1991 onafhankelijk en in 1993 werd een grondwet van kracht
die het staatshoofd verregaande bevoegdheden geeft.
De Centraal-Aziatische republiek kent in het zuiden nog steeds etnische spanningen. Vooral tussen
Oezbeekse en Kirgizische bevolkingsgroepen.
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Van de inwoners zijn 73 procent Kirgiezen, Oezbeken vormen met 15 procent een etnische minderheid.
Het land kent problemen met corruptie, georganiseerde misdaad en slechte economische
omstandigheden.

Malta, officieel de Republiek Malta is een Zuid-Europese dwergstaat gelegen in de Middellandse
Zee die bestaat uit de eilanden Malta (246 km² groot) , Gozo, Comino, het kleinere Manoel Island en de
kleine onbewoonde eilanden Cominotto, Filfla, Fungus Rock en de Saint Paul's Islands. Het land ligt in
het midden van de Middellandse Zee, ten zuiden van Sicilië (ca. 110 km) en ten noorden van Afrika
(ca. 290 km). Malta behoort sinds 2004 tot de Europese Unie en is vier jaar later toegetreden tot de
eurozone. De gezamenlijke uitgifte is gewijd aan de 25e verjaardag van het tot stand komen van
diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen.
Malta is een parlementaire republiek. Het politieke leven wordt beheerst door de Arbeiderspartij en
de Partit Nazzjonalista (Nationalistische Partij). Aan het hoofd van de republiek staat een voor vijf jaar
door het parlement gekozen president. Sinds 2019 is dit George Vella. De premier is sinds januari
2020 Robert Abela (Malta Labour Party).
(Frans Haverschmidt – 201023)

Richard Gerstl
De Oostenrijkse Posterijen zijn nogal royaal met het uitgeven van postzegels. Klagen wij in Nederland
wel eens dat naar onze mening PostNL teveel zegels uitgeeft, in Oostenrijk zijn
de aantallen zeker nog groter. Neemt niet weg dat vaak zeer interessante
onderwerpen en daardoor bijzondere zegels worden uitgegeven. Aan de kunst,
en dan eigenlijk Kunst, dus met de grote K, geeft men – naast de vele andere
onderwerpen – veel aandacht. Zo verscheen op 27 juni 2013 in het kader van
de serie “Moderne Kunst in Österreich”, een schilderijenzegel met de waarde
van € 0,62 met als afbeelding een zelfportret van de Oostenrijkse schilder
Richard Gerstl (“Selbstbildnis als Halbakt”) uit 1905. Gerstl is een joods
schilder en tekenaar, bekend om zijn expressieve en psychologisch
inzichtelijke portretten.
Richard Gerstl – in Nederland niet zo heel erg bekend - (1883-1908) bezocht
de Weense Academie voor Beeldende Kunst en studeerde bij Christian

8

Griepenkerl (1839 – 1912). Hij overleed in 1908, pleegde zelfmoord na een affaire met de vrouw van
Arnold Schoenberg.
De Oostenrijkse Posterijen vermelden bij de uitgifte van deze postzegel: “Als
een lichtgevende gestalte beeldt de kunstenaar zichzelf in dit werk af. Het
frontale van de strenge compositie wordt door het mystieke blauw van de
achtergrond versterkt. Richard Gerstl presenteert zich niet, zoals traditioneel
gebruikelijk, als schilder met zijn attributen, maar citeert elementen uit het
Christusbeeld, om zijn vanzelfsprekendheid als kunstenaar uit te drukken. Als
in een heilige uitbeelding wordt de kunstenaar omgeven door een lichtende
aura, waarmee het onwerkelijke, bijna bovenaardse van de gestalte wordt
onderstreept”.
In het Leopold-Museum in Wenen omschrijft met het schilderij als volgt: “Het
zelfportret voor blauwe achtergrond uit 1904/05 behoort tot de meest
ongewone werken uit de Oostenrijkse schilderkunst van het begin van de 20e
eeuw.”
(Anna C. van der Maade – 140814 – bronnen PostAT - DBZ).
Nieuwsbrief KNBF:
U heeft nog geen (gratis) abonnement op de Nieuwsbrief van de Koninklijke Nederlandse Bond van
Filatelisten-verenigingen? Op de website van de bond
(www.knbf.nl ) kunt u zich aanmelden. U kunt ons ook een
mailtje zenden met de opmerking dat u een gratis (digitaal)
abonnement wilt. (yapa79dw@kpnmail.nl ), dan zorgen wij
dat uw adres wordt opgenomen in de verzendlijst van de
Bond.

Wilt u de KNBF Nieuwsbrief een keer inzien? Alle
Nieuwsbrieven staan op de website.
De laatste Nieuwsbrief kunt u ook inzien via:
https://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief (Ctr / klik)

Deense marine 500 jaar (in 2010 – dit jaar dus 510 jaar):
De Koninklijke Deense Marine (officieel Kongelige Danske Marine), maar meestal Søvœrnet ofwel
Zeeverdediging genoemd, benoemde de eerste kapitein van de vloot op 10 augustus 1510. Daarmee is
de Deense Marine, met haar huidige vloot van moderne schepen, één van de oudste ter wereld.
Denemarken heeft, met haar vele eilanden, verhoudingsgewijs een bijzonder lange kustlijn. In de periode
1509-1814, toen Denemarken deel uitmaakte van de Noors-Deense Unie, was de marine onderdeel van
de Koninklijke Deens-Noorse Marine. De voornaamste taak is vandaag de daag natuurlijk de defensie
van de Deense, Groenlandse en Faroerse wateren en kustlijnen, het beheren van de toegang tot de
Oostzee, maar verder voert de marine ook een aantal vredesoperaties uit zoals ijsbreken, olievervuiling
opruimen en draagt de marine als onderdeel van de NAVO bij aan internationale vredesoperaties.
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De Deense Post gaf op 31 augustus 2010 een serie van vier zegels (Dkk 6,50; 8,50; 9,50 en 16,00) uit
gewijd aan dit historische gebeuren. Fraaie historische schepen sieren deze zegels. Schepen die de titel
voeren van KDM (Kongelige
Danske Marine). Denemarken
heeft
een
eeuwenlange
maritieme traditie, die teruggaat
naar de 9e eeuw, naar de tijd van
de Vikingen die al beschikten
over
kleine maar
goed
georganiseerde vloten. Vaak
met als basis een klein aantal
dorpen
met
een
gemeenschappelijke verdediging, zoals het NAVO vandaag de dag. In oude archieven is sprake van een
soort van samenwerkende Deense marine in de tweede helft van de 14e eeuw. Koningin Margarete I
Valdemarsdotter (1353-1412) die de Kalmar Unie had gesticht, bestaande uit Denemarken, Noorwegen,
Zweden, IJsland, Groenland, Faeröer Eilanden, de Shetlands en
Orkney, delen van Finland en van Duitsland, had opdracht
gegeven een soort van marine op te richten onder commando van
de koning , vooral als verdediging tegen de Hansa. Voor die tijd
bestond de nationale vloot uit schepen in bezit van en gebruikt
door de adel, het land had in die tijd eigenlijk geen echte marine.
De koningen moesten in die tijd rekenen op de loyaliteit van de
adel, hetgeen niet altijd even vanzelfsprekend en gemakkelijk
was als de monarch zich wenste. In de nieuwe vloot moest de
adel nog wel zorgen voor vrijwilligers als bemanning hoewel de
basisbemanning in dienst was van de koning.
In de 15e eeuw, vooral in de regeringsperiode van koning Hans (1481-1513) breidde de Deense
overzeese handel enorm uit, het belang van een goede bescherming
van de handelsvloot werd daardoor steeds groter. Koning Hans was
degene die in 1509 opdracht gaf tot het oprichten van de Deense
marine. Hij benoemde Henrik Krummedige (1464-1513) tot
kapitein van alle kapiteins en bemanningen op zee. Opvolgende
koningen breidden de marine steeds meer uit en belastingen werden
geheven om de vloot te voorzien van goede schepen en bewapening.
In 1814 gingen Denemarken en Noorwegen relatief vredelievend
uit elkaar, waarna de vloot werd gesplitst in een Noorse en een
Deense marine. In de jaren na de tweede wereldoorlog sloot
Denemarken in 1949 aan bij de NAVO. In de tijd van de koude oorlog werd de marine gemoderniseerd.
(Anna C. van der Maade – 110104 – bron: PostDK)

Saintes Charente-Maritime
De postzegel toont de Abbaye-aux-Dames, een afbeelding van
de ingang van een nonnenklooster met een ‘gevleugelde os’,
het symbool van de heilige Lucas. Saintes, capitale de la
Saintonge, au coeur de la Charente-Maritime, is de hoofdstad
van de Saintonge, het hart van de Charente-Maritime, regio
Poitou-Charantes en heeft een rijk cultureel verleden. De
Abbaye-aux-Dames is een van de mooiste voorbeelden van de
romaanse kunst. De Abbaye aux Dames was het
eerste Benedictijnse nonnenklooster in Saintes in Charente-Maritime in Frankrijk. De abdij werd
opgericht in 1047 door Geoffrey II, graaf van Anjou, en zijn vrouw Agnes. Agnes trok zich later terug
in het nonnenklooster en stierf daar.
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Een van de abdissen was Agnès van Barbezieux (1134-1174), wiens familielid, Eleanor van
Aquitaine,een gulle donor van de abdij was.
De abdijkerk, Sainte-Marie-des-Dames, dateert uit de 12e eeuw. Het is een katholieke kerk . Het was
lange tijd de abdijkerk van de Abbaye aux Dames , tot aan de revolutie voorbehouden aan de dochters
van de adel. Het is nu een van de parochiekerken in de stad, net als de nabijgelegen Saint-Pallais-kerk .
De plaats Saintes is meer dan tweeduizend jaar geleden gesticht door de Romeinen aan de rivier

de Charente. Zij noemden de plaats Mediolanum Santonum naar de Gallische stam der Santonen die in
die tijd de Saintonge streek bevolkten. Saintes heeft nu ongeveer 27.000 inwoners.

De abdij is gesticht in de elfde eeuw door Geoffrey Martel, graaf van Anjou, en zijn vrouw Agnes van
Bourgondië, een klooster voor maximaal honderd Benedictijner nonnen. Het klooster doorstond de
Honderdjarige Oorlog, een tweetal grote branden en de
godsdienstoorlogen. Na de Revolutie werd de kerk
gerestaureerd.
Nu wordt er o.a. het Festival Oude Muziek (Festival des
Saintes) toerisme en een heropleving van de Abbaye-auxdames.
De stad heeft verder veel historische monumenten zoals een
amfitheater, een triomfboog (de boog van Germanicus), de
thermen van Saint-Saloine en een Romeins aquaduct.
Op 14 juni 2013 gaf La Poste een zegel uit met als afbeelding
het nonnenklooster. Een zegel zoals Frankrijk ze vaak uitgeeft, met als uitgangspunt de historie van
Frankrijk en met als doel de promotie van het toerisme.
(Anna C. van der Maade – 130704 – La Poste)
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Pony-Express – postvervoer te paard van Missouri naar California:
In 1859 begon de postdienst van Henry Wells en William Fargo (Wells-Fargo Company)met paarden,
die later ‘Pony-Express’ werd genoemd, om post tussen het oosten van de Verenigde Staten en
California te vervoeren. Op 3 april 1860 kwam de eerste post in Sacramento aan. Voor die tijd had men
voor de route van Saint Louis in Missouri naar San Francisco drie weken nodig.

De Pony-Express maakte gebruik van 190 rustplaatsen met 500 paarden en 80 van de beste ruiters, die
niet meer dan 50 kilo mochten wegen om meer post mee te kunnen nemen (onder wie de bekende
Buffalo Bill Cody), die een recordrit over 618 kilometer maakte en die alleen stopte om van paard te
wisselen. De ruiters waren meestal jong, vaak jonger dan 18 jaar en in een
advertentie uit die tijd werden ruiters
gevraagd, waarvoor weeskinderen de
voorkeur hadden. Iedere ruiter reed
ongeveer 60 mijl waarbij zes maal van
paard werd gewisseld en waarvoor
ongeveer 6 uur was gepland. Voor de
route Saint Joseph in Missouri naar
Sacramento in California rekende men
tien dagen, maar de Pony-Express
ruiters brachten de inauguratierede van Lincoln in zeven dagen naar hun bestemming over deze 3220
kilometer lange route, waarschijnlijk een snelheidsrecord van alle tijden voor postverzending vervoer
met ruiters. Vanuit Sacramento ging de post net de nachtboot naar San Francisco. Pony-Express reed
alle dagen van de week, maar niet op zondag. Toen de telegraafverbinding
naar San Francisco op 22 oktober 1861 werd opengesteld betekende dat het
einde van de Pony-Express.
De Pony-Express was eigenlijk begonnen als een publiciteitsstunt, met als
doel een regeringscontract in de wacht te slepen voor postvervoer. Toch was
de Pony Express als communicatiemiddel van zeer groot belang voor de
verbinding tussen het oosten en westen van de Verenigde Staten in een tijd
van traag en omslachtig vervoer
en van grote nationale crisis (het
was vlak voor het uitbreken van
de Amerikaanse Burgeroorlog.)
De posttas (mochila) was
speciaal voor de Pony Expres ontworpen. Hij moest geschikt
zijn om snel naar een ander paard te worden overgebracht.
Hij werd over het zadel gegooid en op de plaats gehouden
door er op te gaan zitten. Elke hoek had een zak (cantina)
waarin de bundels post werden gestopt. De mochila kon ongeveer tien kilo post bevatten. Verder had de
ruiter proviand en een revolver bij zich. Bij de nadering van een wisselstation blies de ruiter op een
hoorn om zijn komst aan te kondigen, maar ongetwijfeld werd de hoorn slechts enkele minuten voor
zijn komst gehoord, zodat de bemanning van het wisselstation er al eerder voor moest zorgen dat er een
vers paard gezadeld klaar stond. De ruiter nam bij het wisselstation de mochila met zich mee. Naar
verluidt werd er dag en nacht door gereden, maar dat was waarschijnlijk alleen bij volle maan mogelijk.
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(Frans Haverschmidt – bron US Mail – DBZ)

Veilinglijsten – voor de volgende
ledenvergadering publiceren wij
een veilinglijst.
u kunt (dan) ook schriftelijk
bieden
via:
petercmhendrickx@home.nl

uw reacties
Deze maand geen reacties. Als u wilt reageren: yapa79dw@kpnmail.nl
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Activiteiten- evenementenlijst:
Wilt u dat uw evenement wordt opgenomen in de activiteitenlijst?
Voor het inzenden kunt u het beste uw mededelingen in ‘platte’ tekst in Word
inzenden, of als tekst in uw e-mailbericht, zodat wij de tekst kunnen kopiëren
en waardoor er geen fouten kunnen worden gemaakt bij het overnemen van
uw tekst. Inzenden aan yapa79dw@kpnmail.nl
Vergeet u vooral ook niet te vermelden waar, wanneer en hoe laat en neem
s.v.p. een informatie (e-mail) adres en/of een telefoonnummer op in uw
bericht.
De evenementenlijst is niet bedoeld voor uw ledenbijeenkomsten, maar
vooral voor beurzen en andere evenementen die ook door buitenstaanders
bezocht kunnen worden.
De OVVP Nieuwsbrief verschijnt rond de eerste van de maand. Om uw bericht
geplaatst te krijgen kunt u het beste rekening houden met de sluitingsdatum
minimaal een week voor de verschijningsdatum

N.B.: Veel van onderstaande data zijn in de lijst
opgenomen voordat het Covid-19, het coronavirus
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 Ruilbeurs voor postzegelverzamelaars. Clubhuis de Toss Valkenierslaan 285a Breda.
Zondagmorgen van 09.30 uur tot 12.30 uur. Op 6 december 2020.Gratis parkeren. Info: www.pvbreda.nl info@pvbreda.nl
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Breda: PV Breda organiseert ruilbeurzen voor verzamelaars in Gemeenschapshuis ‘De Blaker’, Graaf Hendrik III plein 168,
Breda op zaterdagmiddag van 13.00-16.00 u op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op 19 december 2020. Ruiltafels
en semihandelaren aanwezig. Toegang 1 euro Gratis parkeren. Informatie ook via website: www.pvbreda.nl – info@pvbreda.nl
Eijgelshoven: Elke 3e donderdag ruilbeurs van de E.K.P.V. van 18.30 tot ........ als ieder weggaat in de Laethof (voormalig
gemeentehuis) Eijgelshoven.
Elshout: Philatron Drunen organiseert ruilbeurzen op 12 december 2020 – in Elshout- Gebouw ’t Rad
Kerkstraat 39 - 10.00 – 13.00 uur- T: 0416-379919 - Toegang gratis
’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegel instuif & ruilbeurs; Elke 2e zaterdagmorgen van de maand - 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;.
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
Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 –Clubavonden: 19.30-22.00u.;
Donderdag 9 april 2020 met jaarvergadering; Donderdag 14 mei 2020; Donderdag 10 september 2020; Donderdag 8 oktober
2020; Najaarsbeurs zaterdag 21 november 2020 – 10.00-17.00 u - Donderdag 10 december 2020 Kerstbijeenkomst - info: P.J.
van Eijkeren - tel. 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl. www.postzegelclubdebevelanden.nl –
Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00
u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.
Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op
zaterdagen 4 april 2020; 2 mei 2020; 6 juni 2020; 5 september 2020; 3 oktober 2020; 7 november 2020; 5 december 2020. 13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50, parkeren gratis. Info:
ceespijpers@casema.nl - tel. 0162 432738 - www.oosterhouterpost.nl
Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling
ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand:– niet in december - In 2020: 29 april 2020; 27 mei 2020; 24 juni
2020; 30 september 2020; 28 oktober 2020; 25 november 2020 – niet in december. - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef,
Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang gratis, parkeren gratis Info: Cees Pijpers – 0162 432738 – ceespijpers@casema.nl www.oosterhouterpost.nl
Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal – 13.00-16.00 u – (iedere 1e zaterdag van de
maand). Toegang gratis.
Tilburg: V.P.T.-Tilburg organiseert maandelijks op de eerste woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en op
feestdagen) een clubbijeenkomst in zaal Havana van Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 te 5043 RX Tilburg van 19.30
tot 22.15 uur. De toegang is vrij, parkeren is gratis. Informatie bij: harriedekok37@gmail.com en vpt-tilburg@ziggo.nl
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 - zaterdag 12 december 2020 10e Internationale Beurs.
Informatie: Secretariaat “Phila Venlo” - G.P.M. van Bree, Leygraaf 98, 5951 GW Belfeld - Tel.: 06-5166 95 61, E-mail:
info@philavenlo.nl of gerobel@ziggo.nl
Veghel : Stichting Verzamelbeurs Veghel organiseert winkelwagenmuntenbeurzen in Wijkgebouw "De Golfstroom", Witte de
Withstraat 24, 5463 ET Veghel. De ingang van het gebouw is aan de zijde van de van Heemskerkstraat, waar dan ook veel
gratis parkeerplaatsen aanwezig zijn. Datum 20 december 2020 - 10.00 - 14.00 u. Info: Marcel Bosch, 0413-367786 of 0613613705 of verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl http://www.verzamelbeursveghel.nl/ Toegang volwassen € 2,00 - Jeugd
€ 0,50. Elke winkelwagenmuntenbeurs een expositie winkelwagenmunten.
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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 –13 december 2020 – Info: Stefilex
België 0032 497 834070
Beerse: Vrienden voor Verzamelaars organiseert 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.
Landen: 13 april 2020 - 22ste internationale postzegelbeurs met > 250m standen, georganiseerd door Postzegelkring

Veiling – ?? - ?? - 2021
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