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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  februari 2021 - 15e jaargang – nummer: 182 
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, 

 

Het is alweer eind januari en helaas zitten we met z’n allen nog steeds in deze Covid-crisis. De 

vaccinaties zijn inmiddels gestart maar nog steeds zijn vele landgenoten besmet. De avondklok heeft 

zijn intrede gedaan en vele jongeren respecteren steeds minder de regels en gaan ’s avonds de straat op 

om hun ongenoegen te uiten.  

Gelukkig kunnen wij als filatelisten ons nog fijn bezig houden met het 

uitoefenen van onze hobby. Dat doen we lekker thuis onder het genot van een 

kopje koffie of thee. Het is wel jammer dat we nog steeds niet samen kunnen 

postzegelen maar die tijd komt wel weer.  We wachten geduldig af tot de horeca-

ondernemers hun bedrijven gaan openen. Dan gaan we snel weer de 

maandelijkse bijeenkomsten organiseren in de Bunthoef en ’t Haasje. 

Ik hoop dat ik u volgende maand een wat positiever bericht kan geven en 

misschien kunnen we dan al wel een afspraak maken om eindelijk weer samen te komen.  

Graag tot binnenkort. 

 

ZORG GOED VOOR UZELF EN BLIJF GEZOND !! 

 

Uw voorzitter  

Peter Hendrickx  

 

Ledenbijeenkomsten in 2021:  
 
Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal open 19.00 u). 

  
Bijeenkomsten 2021: woensdag 17 maart 2021; 21 april 2021; woensdag 19 mei 

2021; woensdag 16 juni 2021; woensdag 15 

september 2021; woensdag 20 oktober 2021; 

woensdag 17 november 2021; woensdag 15 

december 2021 

 

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

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef gaan in 2021 weer van start.  

Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 

u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor 

leden en niet-leden van 

de OVVP.  

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:  

In 2021:  6 maart 2021; 3 april 2021; 1 mei 2021; 5 juni 2021; 4 september 2021; 

2 oktober 2021; 6 november 2021; 4 december 2021. 

Dat is een garantie voor succes. Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers. 

Kosten:  € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden.   
 
 
Tafel huren: Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen. 

Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor 

leden en niet-leden van de OVVP.  

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 2021:  31 maart 2021;  28 april 2021; 26 mei 2021; 30 

juni 2021; 29 september 2021; 27 oktober 2021; 24 november 2021 – niet in 

december. 

 

 

Ruilen: 
Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen en tijdens de soosmiddagen) 

kan natuurlijk altijd onderling worden geruild. Vaak wordt al gebruik gemaakt van 

de mogelijkheden onderling te ruilen voorafgaand aan (de zaal is al open om 19.00 

u)  en na afloop van de veiling. Neemt u eens wat dubbel materiaal mee. Wie weet 

raakt u wat van uw dubbele materiaal kwijt en vindt u bij uw collega verzamelaar net 

dat ontbrekende zegeltje. 

Bovendien kunt u tijdens de bijeenkomsten terecht bij onze ‘dubbeltjestafel’ met 

heel veel keuze… 

 

Nu dus even niet, maar het komt terug…….. 

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

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

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

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

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

 

 

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 

 

 
Artikelen Nieuwsbrief: 
 

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

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

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

helpen. 

 

 

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

 
 

Ons 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) 
 

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

 

 

 

 

mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/106/41458ISSUE106_Rrxe_RGBWeb.pdf
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 in België:   
 

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 

 

 
 
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’.  

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/html/klubblad2.html
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Hertogpost 2021: 
 
Eén van de grootste en bekendste filatelistische evenementen van 2021, de geplande postzegel-

tentoonstelling, expositie en handelarenshow HERTOGPOST 2021 in ’s-

Hertogenbosch gaat op 18 t/m 20 maart 2021  niet door vanwege COVID-19.  

We konden het verwachten gezien de ontwikkelingen, maar jammer is het 

zeker. In de onderhandelingen met de verhuurder is duidelijk geworden het 

beste alternatief wat werd aangeboden en is uit onderhandeld is de herfst van 

2021.  

De nieuwe data voor HERTOGPOST 2021 te ’s-Hertogenbosch zijn van 30 

september t/m 2 oktober 2021  

In de loop van dit jaar zullen wij u verder informeren over de verplaatste HERTOGPOST 2021. 

We hopen dat deze mogelijkheid wel plaats kan vinden en dat iedereen weer kan genieten op deze 

tentoonstelling, expositie en handelarenshow in ’s-Hertogenbosch. 

 

 

Oslo – Groene Hoofdstad Europa in 2019 
 
De Europese Unie  heeft in 2019 Oslo  uitgeroepen tot  de  Groene Hoofdstad van Europa, en erkent 

de stad als een van de meest ambitieuze en proactieve steden van  Europa.  Sinds 2010 heeft de Europese 

Commissie elk jaar één stad  aangewezen  als inspiratie- en rolmodel voor een groener stedelijk leven. 

Oslo is de hoofdstad van Noorwegen en heeft een bevolking van bijna 

660.000.  De stad wordt omringd door het Marka Woud, een nationaal 

beschermd gebied, en de Oslo Fjord, beide verbonden door een aantal 

waterwegen. Oslo's aanpak van het behoud van zijn natuurgebieden en het 

herstel van het waterwegennet is slechts een van de vele redenen waarom het 

de ‘European Green Capital Award’ voor 2019 heeft gewonnen.  
De waterwegen van de stad zijn onderworpen aan een nieuwe revolutionaire 

strategie die de vorige aanpak van het omsluiten van deze kanalen volledig 

heeft omgedraaid. Ze worden nu actief heropend om ze toegankelijk te maken 

voor mensen, om stormwater efficiënt te beheren en de ontwikkeling en het 

herstel van de natuur te vergemakkelijken. 

De aanpak van de klimaatverandering is een hoge 

prioriteit voor Oslo. De stad streeft ernaar om de uitstoot tegen 2020 met 

50% te verminderen (ten opzichte van 1990) en in 2050 CO2-neutraal te 

zijn. Oslo heeft een reeks geïntegreerde maatregelen ingevoerd om deze 

ambitieuze doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld door het emissievrije 

vervoer te bevorderen. De stad is uitgegroeid tot de 'Electric Vehicle Capital 

of the World',  waarbij 30% van alle voertuigen die nu in de stad verkocht 

elektrisch zijn. Verbeteringen in de fiets- en openbaarvervoerinfrastructuur, 

de invoering van autovrije zones en het stimuleren van het gebruik van 

elektrische voertuigen zullen niet alleen de stad helpen haar 

klimaatdoelstellingen te bereiken, maar ook de lucht- en geluidshinder sterk verminderen en het stedelijk 

milieu voor haar burgers verbeteren. 

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

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

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

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
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Innovatie en het bevorderen van nieuwe banen in de circulaire economie is een prioriteit voor Oslo en 

de stad loopt voorop op het gebied van circulair gebruik van de beschikbare hulpbronnen. Biogas uit 

bioafval en stedelijk afvalwater wordt gebruikt om stadsbussen en afvalwagens van brandstof te doen. 

Oslo heeft ook het 'Business for Climate Network' opgericht om de samenwerking tussen het 

bedrijfsleven, burgers en NGO's te bevorderen bij het aanpakken van de impact die bedrijfsactiviteiten 

hebben op het klimaat. 

In 2016 introduceerde de stad een 'Klimaatbudget', een initiatief dat bestaat uit 42 afzonderlijke 

maatregelen in drie sectoren: energie en gebouwde omgeving, vervoer en grondstoffen. De uitstoot van 

kooldioxide wordt nu op dezelfde manier geteld als een financiële begroting voor de financiering. Het 

unieke 'Klimaatbudget' is een van de belangrijkste initiatieven van de stad Oslo om haar doelstelling 

van 50% emissiereductie tegen 2020 te bereiken.                               

(Anna C. van der Maade – 210103) 

 

 
Prehistorische dieren. 
 
Kinderen vermaken zich met speelgoeduitvoeringen van prehistorische monsters. Dinosauriërs zijn 

populair ook al hebben we (gelukkig) nog nooit eentje gezien. . De Tyrannosaurus-Rex is een veel 

gevraagd model. Of het nu gaat om plaatjes van voetballers 

of om dinosauriërs, voor kinderen zijn de modellen 

speelgoed, waarbij wij ons vaak niet realiseren dat lang 

geleden deze grote dieren onze wereld bevolkten.  

Uit opgravingen blijkt dat onze hedendaagse paarden en 

olifanten verrassende familieleden hadden, die nu alleen 

nog bekend zijn door opgraving van hun geraamten. Het 

oudst bekende familielid van het paard is de Eohippus, van 

het Griekse woord voor morgen en ook het woord voor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paard, oftewel het morgenpaard. Paarden hebben zich in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. Het 

oudste paard, het ‘morgenpaard’ was klein, misschien maar dertig centimeter hoog en het paardje woog 

wellicht 10 kilo. Het oer-paardje leefde in Noord-Amerika en Europa. In Noord-Amerika stierf het paard 

uit ongeveer terzelfder tijd dat paarden door de Europese ontdekkers opnieuw werden ingevoerd.   

Twee prehistorische familieleden van de olifant zijn de mammoet en 

de mastodont, een mammoetachtige planteneter. Beide echter vele 

malen groter dan de huidige, toch ook niet zo kleine, olifanten. Maar 

niet alleen opgravingen en daarop volgende reconstructies van 

uitgestorven dieren hebben ons een beeld opgeleverd van deze lang 

vervlogen tijden. In grotten, overal op de wereld, zijn tekeningen 

aangetroffen, gemaakt door mensen uit die tijden, die ons een 

levensechte indruk geven van dieren zoals de mammoet, de oeros 

enzovoort. 

 

Vele landen hebben in de loop van de jaren zeer fraaie postzegels uitgegeven met afbeeldingen van 

dinosauriërs en latere, uitgestorven dieren en natuurlijk ook van grot-tekeningen, zoals de Franse zegel 

met de afbeelding van een oeros in de grotten van Lascaux. 



 

Nieuwsbrief Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars – O.V.V.P  --- Pagina 7 van 16 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dinosauriërs of dinosaurussen — de eerste benaming is de vertaling in het Nederlands 

van Dinosauria, de wetenschappelijke naam van de groep — vormen een diergroep, behorend tot 

de Archosauria, die stamt uit het Mesozoïcum. Tegenwoordig is bekend dat de vogels dinosauriërs zijn. 

De Dinosauria ontstonden ongeveer 230 miljoen jaar geleden in het Trias, als afsplitsing binnen de 

ruimere groep van de Dinosauriformes. De eerste dinosauriër was een kleine tweevoetige vleeseter. Die 

was de directe voorouder van de twee hoofdgroepen waarin alle andere dinosauriërs onderverdeeld 

kunnen worden: de Saurischia (waaronder de vogels) en de Ornithischia. In deze beide groepen 

ontwikkelden zich al snel ook plantenetende soorten. De dinosauriërs werden dominant tegen het eind 

van het Trias, toen op het land de meeste andere grote 

dieren uitstierven. Tijdens het hierop 

volgende Jura en Krijt waren de dinosauriërs 140 miljoen 

jaar lang de heersende landdieren, de grootste die ooit 

geleefd hebben. Duizenden soorten, vleeseters en 

planteneters, ontwikkelden zich in allerlei vormen, mede 

door het uit elkaar bewegen van de continenten. De 

zeereptielen uit die tijd en de pterosauriërs, vliegende 

reptielen, waren echter geen dinosauriërs. Op het eind van 

het Krijt, 66 miljoen jaar geleden, stierven de meeste 

dinosauriërs uit, wellicht ten gevolge van 

een meteorietinslag. Sommige dinosauriërs overleefden 

echter, namelijk de groep van de vogels. 

Sinds 1808 worden de uitgestorven dinosauriërs wetenschappelijk beschreven en Richard Owen gaf de 

groep in 1842 haar naam, die "geduchte sauriërs" 

betekent.[1] Tussen 1870 en 1925 werden veel 

dinosauriërfossielen ontdekt, vooral in Noord-Amerika. Daarna 

nam de belangstelling flink af, maar sinds 1968 is er weer een 

aanzienlijke opleving van het onderzoek, de 

dinosauriërrenaissance. Met name in China en Argentinië zijn 

honderden nieuwe soorten gevonden. Er zijn sterk verbeterde 

inzichten verworven over hun verwantschappen, bouw en 

levenswijze. Vroegere populairwetenschappelijke boeken over het 

onderwerp zijn hierdoor totaal verouderd geraakt.  

Door de vormenrijkdom aan dinosauriërs is het moeilijk typische 

eigenschappen van de groep aan te geven. Niet een bepaald lichamelijk kenmerk maakt een dier tot een 

dinosauriër, maar het feit dat hij van de eerste dinosauriër afstamt. Behalve grote dinosauriërs waren en 

zijn er ook heel kleine. Dinosauriërs zijn reptielen en hebben een althans gedeeltelijk geschubde huid en 

planten zich voort door middel van eieren. Anders dan de overige huidige reptielen zijn de bestaande 

dinosauriërs, de vogels, warmbloedig. Onbekend en omstreden is in welke mate de uitgestorven 

dinosauriërs warmbloedig waren en over een verenkleed of vacht beschikten. Kleine soorten 

dinosauriërs hadden, ook als het geen vogels waren, vermoedelijk een hoge stofwisseling en 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesozo%C3%AFcum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trias
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Krijt_(periode)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Platentektoniek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pterosauri%C3%ABrs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meteoriet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Owen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sauria
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Argentini%C3%AB
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verschillende van hun fossielen tonen de resten van veren of haren. De meeste wetenschappers denken 

nu dat alle dinosauriërs, ook de grootste, vrij actieve dieren waren in plaats van sloom of log, wat hun 

evolutionaire succes verklaart. 

 

Het was in 1822 dat de Engelse mevrouw Mantell uit Sussex een vreemd 

fossiel van een tand aan haar man liet zien. Mantell overlegde de vondst 

met Baron George Cuvier, een bekende paleontoloog. 

Die concludeerde dat het de tand van een soort neushoorn moest zijn. 

Daarna werden nog veel meer vondsten gedaan in Southern Downs van 

Sussex. Mantell kwam tot de conclusie dat het hier om een soort grote 

leguaan moest gaan. Hij verzon de naam Iguanodon (tand van een 

iguana) voor het prehistorisch dier. In 1842, na jarenlang studie te 

hebben gemaakt van de bijzondere vondsten in Engeland, gaf Sir Richard 

Owen (1804-1892) de naam "dinosaurus" aan de reptielen. Het Griekse 

"Deinos" en "Saurus" betekende achtereenvolgens Vreselijk en Reptiel.

  

Dinosauriërs worden dus als reptiel beschouwd. In de afgelopen 200 jaar 

zijn ongeveer 1000 verschillende dino's samengesteld uit botten die bij opgravingen over de gehele 

wereld werden gevonden. 

 

Dinosauriërs zijn ook bij filatelisten zeer geliefd. Niet in echt natuurlijk, maar omdat ze op heel veel 

zegels zijn afgebeeld en omdat het een zeer interessant verzamelgebied is. Zoveel zegels zijn er 

uitgegeven, dat MICHEL er een speciale catalogus voor heeft uitgegeven.  

(Frans Haverschmidt – 120612) 

 

 

Sprookjes voor ‘Wohlfahrtsmarken’ ( welzijns-postzegels): 
 

Net als in voorgaande jaren is de postzegelserie "For Welfare Care" van jaar 2019 ontworpen naar de 

motieven van een Grimm-sprookje: het motief voor 2019 is het "Das tapfere Schneiderlein" (de dappere 

kleermaker) . Het Bondsministerie van Financiën heeft de drie postzegels gepresenteerd op 7  februari 

2019. De welzijns-postzegels met een toeslag worden al 70 jaar uitgegeven ten gunste van gratis welzijn. 

De meeropbrengst is bestemd voor  de ‘Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 

e.V. ‘(de Federale Vereniging van Vrije Welzijnszorg). De organisaties die er deel van uitmaken, helpen 

daar waar staatssteun alleen niet voldoende is.  

De Federale Bonds-minister van Financiën Olaf Scholz introduceerde de speciale zegels op Slot 

Bellevue  (de zetel van de Bondspresident) en presenteerde ze aan Bondspresident Frank-Walter 

Steinmeier. De presentatie vond plaats op 4 februari 2019.   

"Het zijn niet alleen sprookjesliefhebbers die onze postzegelserie waarderen. Superheld is de kleine 

kleermaker die, ondanks alle verwachtingen, dankzij zijn superieure aanwezigheid van geest, met 

voorzichtigheid en sluwheid, en met onwrikbaar zelfvertrouwen, blijkt ook de grootste gevaren te kunnen 

overwinnen. 
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De kleine luisteraars van dit verhaal zullen de boodschap zeker met veel plezier aanhoren en er hopelijk 

moed uit putten om te slagen in de wereld van volwassenen. 

We hopen dat ze in dit streven een eerlijkere beloning krijgen dan onze kleine kleermaker, die na al zijn 

avonturen eindelijk te maken krijgt met een intrigerend moorddadige koninklijke familie en de 

hofhouding. 

De postzegels leggen het plot vast met een knipoog, met fijne humor en in prachtig gedetailleerde 

beelden." (Tekst: Bonds-Ministerie van Financiën) 

De postzegels zijn 70 + 30 cent, 85 + 45 cent en 145 + 55 cent waard.  

 

Het verhaal van het ‘Dappere Snijdertje’ het sprookje uit ‘Kinder und Hausmärchen’ van de 

gebroeders Grimm gaat als volgt: 

 

Op een mooie zomermorgen zat een snijdertje op zijn tafel voor het venster; hij was opgewekt en naaide 

dat het een aard had. Toen kwam een boerenvrouw de straat af en riep: "Moes (jam) te koop! Moes (jam) 

te koop!" Dat klonk het snijdertje heerlijk in de oren: hij stak zijn hoofd 

uit het raam en riep: "Kom maar boven vrouwtje lief, hier kun je je moes 

kwijt."  

 

De vrouw klom de drie steile trappen op 

naar het snijdertje, en ze moest al haar 

manden met vruchtenjam voor hem 

uitpakken. Hij bekeek alles,  en zei 

tenslotte: "Dat is lekkere jam, weeg me 

vier lood ( 1 lood was 1/32 deel van een 

pond  van 500 gram – dus ongeveer 15 

gram) af, en als 't een kwart pond ( 125 

gram) wordt, is het ook niet erg." De 

vrouw die gehoopt had een flinke bestelling te krijgen, gaf hem de vier lood, maar ze ging knorrend en 
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brommend weg. "Nu, God zegen de maaltijd," zei het snijdertje, "dit zal mij kracht en moed geven," en 

hij haalde een brood uit de kast, sneed overdwars een hele snee af, en streek er de jam overheen als 

beleg. "Dat zal niet kwaad smaken," zei hij, "maar eerst moet dat buis (wambuis = jasje)  nog klaar, voor 

ik mijn tanden in het eten zet." Hij legde het brood naast zich, naaide verder en maakte steeds grotere 

steken van puur plezier . 

 

De geur van de jam steeg langs de wanden omhoog, waar een massa vliegen 

zat. Ze werden er door aangelokt, en streken in zwermen op het brood neer. 

"Nou, wie heeft jullie uitgenodigd?" sprak het snijdertje, en hij joeg de 

ongenode gasten weg. Maar de vliegen die hem niet verstonden, lieten zich 

niet wegjagen, maar kwamen terug in steeds groter getale. Toen liep het 

snijdertje de gal over, hij haalde uit zijn voorraad 

een grote lap, "wacht, ik zal jullie!" en hij sloeg er 

zonder genade op los. Toen hij de lap eraf trok en 

telde hoeveel er waren, lagen daar niet minder dan 

zeven vliegen dood met uitgestrekte poten. "Ben je 

zó'n held?" vroeg hij zich af, en bewonderde zijn grote dapperheid, "dat mag 

de hele stad wel eens weten." Haastig knipte de snijder een gordel, naaide 

hem dicht en stikte er met grote letters op: zeven in één klap! "Wat, de hele 

stad?" zei hij toen, "de hele wereld zal het weten!" en zijn hart hamerde van 

blijdschap als een lammestaartje. Het snijdertje bond zich de gordel om en 

wilde de wijde wereld in, want hij meende, dat zijn werkplaats te klein was 

voor zoveel dapperheid. Voor hij weg trok, zocht hij in 't huis na, of er niet 

nog iets was, wat hij mee kon nemen; maar hij vond niets anders dan een oud stuk kaas, en dat stak hij 

bij zich. Voor de poort zag hij een vogel, die verward was in de struiken; die pakte hij en ging bij de 

kaas in z'n zak.  

 

Dapper ging hij nu op weg, hij voelde hij geen moeheid. De weg voerde hem naar een berg, en toen hij 

de hoogste top had bereikt, zat daar een geweldige reus, die rustig op alles neerkeek. Het snijdertje ging 

heel trouwhartig op hem toe, en sprak hem aan: "Goedemorgen, kameraad, zeg, kijk je de wereld eens 

aan? Ik ben juist op weg naar de wijde wereld en ik wil er mijn geluk proberen. Heb je zin om mee te 

gaan?" De reus keek het snijdertje verachtelijk aan en zei: "Lomperd! armzalig kereltje!" - "Dat zou je 

denken," zei het snijdertje, knoopte de mantel los en liet de gordel zien, "daar kan je lezen, hoe ik ben." 

De reus las: "zeven in één klap!" Hij dacht dat 't mensen waren, die het snijdertje had neergeslagen, en 

hij kreeg een beetje respect voor hem.  

 

Toch wilde hij hem eerst op de proef stellen; hij nam een steen in zijn hand en drukte die in elkaar, zodat 

het water eruit droop. "Doe me dat eens na," zei de reus, "als je zo sterk bent." - "Is dat alles?" zei het 

snijdertje, "dat vinden wij kinderachtig," greep in zijn zak, pakte de (zachte) kaas en drukte hem samen, 

zodat het vocht eruit liep. "Zeg," zei hij, "is dat nog niet een beetje beter?" De reus wist niet wat hij 

zeggen moest, en hij kon het van dat manneke niet geloven. Toen hief de reus een steen op en wierp die 

zo hoog, dat men hem met het blote oog nauwelijks meer zien kon: "Nou jij, kleine aardappel, doe me 

dat eens na." - "Een goede worp," zei het snijdertje, "maar jouw steen moest weer op de aarde terug 

vallen, ik zal er een opgooien, zo hoog, dat hij helemaal niet meer valt." Hij greep in zijn zak, pakte de 

vogel en gooide hem omhoog. De vogel, blij met zijn vrijheid, steeg omhoog, vloog weg en kwam niet 

meer terug. "Hoe bevalt je dat stukje, kameraad?" vroeg het snijdertje. "Gooien kan je wel," zei de reus, 

"maar nu zullen we nog eens zien, of je iets kunt dragen."  

Hij bracht het snijdertje naar een geweldige eik, die geveld ter aarde lag, en zei: "Als je sterk genoeg 

bent, help me dan de boom het bos uit te dragen." - "Graag," antwoordde het mannetje, "neem jij dan de 

stam, dan neem ik de takken en de twijgen, dat is het grootste en het zwaarste deel." De reus nam de 

stam op zijn schouder, maar het snijdertje ging op een tak zitten, en de reus, die niet kon omkijken, 

droeg de boom alleen en het snijdertje erbij. Deze was, achteraan, heel vrolijk en floot het liedje "Daar 

reden drie snijdertjes uit de poort," alsof het sjouwen een kleinigheid was. De reus sleepte zijn zware 
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last een eind mee, toen kon hij niet verder en riep: "Pas op! ik moet de boom laten vallen." De snijder 

sprong er vlug af, pakte de boom met beide armen beet, alsof hij hem zo aldoor had getorst, en zei tegen 

de reus: "Nou ben je zo'n grote kerel en je kunt niet eens een boom dragen." Samen gingen ze verder. 

Toen kwamen ze langs een kersenboom, en de reus pakte de kroon waar de sappigste vruchten hingen, 

boog hem naar beneden, gaf die aan het snijdertje om vast te houden en zei hem dat hij moest eten. Maar 

het snijdertje was veel te zwak om die boom te houden, en toen de reus losliet, ging de boom omhoog, 

en het snijdertje mee de lucht in. Toen hij weer zonder letsel op de grond stond, ze de reus: "Wat nu? 

Kan je zo'n zwak boompje niet eens neer houden?" - "Kracht genoeg," zei het snijdertje, "denk je dat 

dat voor mij iets was – ik, die er zeven in één klap sla? Ik ben over de boom gesprongen, omdat er jagers 

aan het schieten zijn in de struiken. Spring ook maar zo, als je kunt." De reus probeerde het, en kon niet 

over de boom heen, maar hij bleef in de takken hangen en het snijdertje was hem weer de baas.  

 

De reus zei nu: "Als je zo'n dappere kerel bent, kom dan bij 

ons in 't hol en slaap bij ons." Het snijdertje wilde wel en ging 

mee. Ze kwamen in 't hol, waar meer reuzen zaten, bij 't vuur 

elk met een gebraden schaap. Ze aten. Het snijdertje keek om 

zich heen en dacht: "Het is hier toch heel wat ruimer dan in 

mijn werkplaats." De reus wees hem een bed, daar moest hij 

maar in gaan liggen en eens uitslapen. Maar 't snijdertje vond 

't bed te groot, ging er niet in, maar kroop in een hoekje. Toen 

het middernacht was, en de reus dacht dat het snijdertje al 

lang sliep, stond hij op, nam een grote ijzeren stang en sloeg 

het bed met één 

slag in tweeën en hij dacht dat hij die sprinkhaan nu wel kwijt 

was. Vroeg in de morgen gingen de reuzen het bos in, ze 

hadden 't hele snijdertje vergeten, daar kwam 't ineens heel 

vrolijk en zelfbewust aan. De reuzen schrokken, waren bang 

dat hij hen allen dood zou slaan en vluchtten.    

 

Maar het snijdertje trok verder, steeds z'n spitse neus 

achterna. Toen hij een eind gelopen had, kwam hij in de tuin 

van een paleis en omdat hij moe was, ging hij in 't gras liggen 

en sliep in. Terwijl hij lag te slapen, kwamen de mensen, 

bekeken hem en lazen op zijn gordel: "Zeven in één klap." - 

"Och," zeiden ze, "wat wil die grote krijgsheld hier midden in de vrede? Dat zal wel een groot heer zijn." 

Zij gingen zijn komst aan de koning vertellen: als er oorlog kwam, zou dat wel een bruikbaar en 

belangrijk man zijn, die ze zeker niet moesten laten 

vertrekken. Dat vond de koning een goede raad, hij 

zond een paar mensen van de hofhouding naar de 

man toe, om, als hij wakker was geworden, hem een 

aanbod te doen 

voor het leger. 

De afgezanten 

bleven bij de 

slapende 

staan, 

wachtten 

geduldig tot hij zich uit ging rekken en zijn ogen uitwreef, en 

brachten toen het aanbod over. "Daarom ben ik juist gekomen," zei 

hij, "en ik ben bereid, in dienst van de koning te treden."  

 

Dus werd hij ontvangen, en hem werd een afzonderlijke woning 

aangeboden. Maar de soldaten moesten niets van het snijdertje hebben en wensten hem duizend mijlen 

ver. "Wat moet daarvan komen?" zeiden ze onder elkaar, "als wij ruzie met hem krijgen en hij slaat er 

op, dan slaat hij er in één slag zeven dood. Dan kunnen wij niet meer bestaan." Zo namen ze een besluit, 
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togen allemaal samen naar de koning en vroegen hun ontslag. "Wij zijn er niet," zeiden ze, "om te 

werken met iemand die er zeven in één klap kan doodslaan." De koning werd bedroefd, dat hij om die 

ene held al zijn trouwe soldaten moest verliezen; hij wilde dat hij nooit van zijn bestaan had gehoord, 

en hij wilde wel dat hij hem kwijt kon. Toch durfde hij hem niet te ontslaan, uit vrees dat de man hem 

en zijn volk allemaal samen dood zou slaan, en zich tenslotte op de troon zou nestelen. Hij dacht er lang 

over na en eindelijk wist hij raad. Hij zond een boodschap naar het snijdertje.   

      

 

Omdat hij zo'n krijgsheld was, wilde hij hem iets aanbieden. In een 

groot bos in zijn land woonden twee reuzen, die met roof, moord, 

brand en plundering veel kwaad stichtten. Niemand durfde hen te 

naderen. Als het snijdertje die twee reuzen kon doden, zou de koning 

hem zijn dochter tot vrouw geven en het halve koninkrijk als 

bruidsschat, honderd ruiters mochten meegaan als hulp. "Dat zou nog 

eens wat zijn voor een man als ik," zei het snijdertje bij zichzelf, "een 

mooie prinses en een half koninkrijk, zo iets krijg je niet elke dag." - 

"Wel ja," was zijn antwoord, "die reuzen zal ik wel aan kunnen en die honderd ruiters heb ik er niet bij 

nodig, wie zeven in één klap slaat, hoeft zich om twee niet te bekommeren." 

 

Het snijdertje trok er op uit, en de honderd ruiters reden achter hem aan. Toen hij aan de rand van het 

bos kwam, sprak hij tot zijn geleide: "Blijf hier maar wachten, de reuzen neem ik wel alleen." Toen 

sprong hij het bos in, en keek links en rechts. Na korte tijd kreeg hij de twee reuzen in 't oog: ze lagen 

onder een boom te slapen en snurkten dat de takken op en neer woeien. Het snijdertje, vastberaden, deed 

zijn beide zakken vol stenen en klom in de boom. Middenin liet hij zich op een grote tak glijden, tot hij 

vlak boven de slapers zat. Toen liet hij de ene reus een steen op de borst vallen en nog één en nog één. 

Eerst merkte de reus niets, toen opeens werd hij wakker, stootte zijn gezel aan en zei: "Waarom sla je 

mij?" - "Je droomt," zei de ander, "ik sla je niet." Ze gingen weer slapen, toen gooide het snijdertje een 

steen op de andere reus. "Wat," zei de ander, "waarom gooi je naar 

mij?" - "Ik gooi niet," zei de eerste brommend. Ze kibbelden een 

poos, werden weer moe en hun ogen gingen weer dicht. Weer begon 

het snijdertje zijn spel, hij zocht de dikste steen, en gooide die de 

eerste reus op z'n borst. "Dat is te kras!" riep die, sprong woedend 

op en gooide zijn makker tegen de boom, zodat die trilde. De ander 

betaalde hem echter met gelijke munt, en ze werden zo driftig, dat 

ze bomen uittrokken, op elkaar lossloegen, tot ze beiden ter aarde 

vielen. Nu sprong het snijdertje omlaag. "Gelukkig maar," zei hij, 

"dat ze de boom waarin ik zat, niet hebben uitgerukt, anders had ik 

als een eekhoorntje van de ene boom in de andere moeten wippen!" 

Hij trok toen zijn zwaard en gaf elk van de reuzen een paar zware 

slagen in de borst, toen ging hij weg, liep naar zijn ruiters en sprak: 

"Het is gebeurd. Ik heb ze allebei gedood; maar het is er hard 

toegegaan: ze hebben in hun angst bomen uitgetrokken en zich 

daarmee verweerd, maar het hielp allemaal niets, wanneer er iemand 

bij is als ik, die er zeven slaat in één klap." - "Bent u dan niet 

gewond?" vroegen de ruiters. "Dat gaat best," antwoordde het 

snijdertje, "geen haar hebben ze me gekrenkt." Dat wilden de ruiters 

niet geloven en ze reden het bos is, waar ze weldra de reuzen vonden, 

badend in hun bloed en overal in het rond uitgerukte boomstammen!

  

Het snijdertje kwam nu bij de koning om de beloofde prijs, maar die had spijt van zijn belofte en zon 

weer op een middel om zich de held van de hals te schuiven. "Voor je mijn dochter krijgt en het halve 

koninkrijk," zei hij, "moet je nog eenmaal een heldendaad verrichten. In het bos loopt een eenhoorn 

rond. Hij richt overal schade aan. Hem moet je eerst nog vangen." - "Voor een eenhoorn ben ik nog 

minder bang dan voor twee reuzen. Zeven in één klap, dat is mijn kracht." Hij voorzag zich van een 

touw en een bijl, ging het bos weer in, en liet zijn geleide weer wachten. Lang hoefde hij niet te zoeken, 
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Nieuwsbrief Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars – O.V.V.P  --- Pagina 13 van 16 

 

de eenhoorn kwam er weldra aan en sprong recht op het snijdertje af, alsof hij hem zonder uitstel op de 

hoorn wilde nemen. "Rustig, rustig," zei hij, "zo gauw gaat het niet!" Hij bleef staan en wachtte, tot het 

dier vlakbij was; dan sprong hij heel vlug achter een boom. Maar de eenhoorn was met een aanloop 

tegen de boom opgevlogen en spietste zijn hoorn zo stijf in de stam, dat hij hem niet weer weg kon 

trekken. En zo was hij gevangen. "Daar heb ik hem in de knip," zei het snijdertje, kwam achter de boom 

vandaan, legde z'n touw om de hals van de eenhoorn, hakte met zijn bijl de hoorn uit de boom, en toen 

alles klaar was, leidde hij hem aan het touw naar de koning.  

 

Maar de koning wilde hem het beloofde nog niet geven en stelde een 

derde eis. Het snijdertje moest voor de bruiloft nog een wild zwijn 

vangen, dat grote last in 't bos veroorzaakte, en daarbij moesten de jagers 

hem helpen. "Best," zei het snijdertje, "dat is kinderwerk." De jagers 

nam hij niet eens mee tot hun groot genoegen want ze kenden dat wilde 

zwijn en ze hadden geen zin het nog eens te ontmoeten. Toen het wild 

zwijn de snijder zag, kwam het schuimbekkend en met dreigende 

slagtanden op hem afgerend en wilde hem omverwerpen, maar de snelle 

held sprong in een boskapelletje dat daar stond, en met één sprong weer het venster uit. Het wild zwijn 

was achter hem aan naar binnen gedraafd, maar 't snijdertje liep vlug om en sloeg de deur van 't kapelletje 

dicht. Nu was 't woedende dier opgesloten, en 't was veel te dom en 

te dik om uit het raam te springen. Het snijdertje ging de jagers halen: 

ze moesten de gevangene zelf zien, maar de held stapte naar de 

koning, die nu, goedschiks of kwaadschiks, zijn belofte moest 

houden, en hem zijn dochter gaf en 't halve koninkrijk toe. Had hij 

geweten dat het geen held was, maar een snijdertje, dat voor hem 

stond, dan had hij het nog erger gevonden. De bruiloft werd dus met 

veel pracht en weinig plezier gehouden en 't snijdertje werd koning. 

Na een poos hoorde de koningin 's nachts, hoe haar man in de droom 

sprak. "Jongen, eerst 't buis en dan gauw de broek naaien, anders sla 

ik je met de maatstok om je oren." Nu wist ze in welke steeg de jonge koning geboren was, en de 

volgende morgen klaagde ze bij haar vader haar nood, hij moest haar toch afhelpen van een man die een 

geboren snijdertje was. De koning troostte haar en zei: "Laat vannacht de deur van de slaapkamer open. 

Mijn lakeien zullen buiten staan en als hij in slaap is, komen ze binnen, slaan hem in boeien en dragen 

hem naar een schip, dat hem de wijde wereld in zal varen." De vrouw vond het best, maar 's konings 

wapendrager die de jonge koning aardig vond, had alles gehoord en bracht alles over. "Daar zullen we 

een stokje voor steken," zei het snijdertje. 's Avonds ging hij 

gewoon met zijn vrouw naar bed; toen zij geloofde dat hij sliep, 

stond ze op, deed de deur open en ging weer liggen. Het snijdertje 

dat maar deed alsof hij sliep, begon met luide stem te roepen: 

"Jongen! eerst 't buis en dan gauw de broek naaien, anders sla ik 

je met de maatstok om je oren. Zeven sloeg ik in één klap, twee 

reuzen heb ik gedood, een eenhoorn gevangen en een wild zwijn 

en zou ik dan nog bang zijn voor die lakeien buiten de 

kamerdeur?" Toen ze het snijdertje zo hoorden, joeg hij hun de 

schrik op 't lijf. Ze liepen of de wilde jacht hun op de hielen zat, 

en niemand wilde zich meer met hem meten. Zo was en bleef het snijdertje al z'n levensdagen een 

koning! 

 

En zo ziet u, de meeste sprookjes hebben een goede afloop. En ook een kleermakertje kan koning 

worden. Een leuk verhaal voor (uw) kinderen / kleinkinderen ??  En heel misschien een aanleiding voor 

de kinderen zelf leuke zegels bij elkaar te zoeken en zelf – heel voorzichtig – beginnen met verzamelen?  

Verhalen en sprookjes zijn er in overvloed….. 

(Anna C. van der Maade – 201218) 
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Veilinglijsten worden 

gepubliceerd op het moment dat 

we zeker weten dat de 

(volgende) ledenbijeenkomst 

(met veiling) doorgaat.   
 

 

 

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Deze maand een reactie van de heer Koos van der Winden: 

 

De heer Van der Winden verzamelt wielren-postzegels en alles wat met wielrennen te maken heeft zoals 

FDC’s, maxi-kaarten, blokken en boekjes. Dus als u iets aan te bieden heeft, of als u iets zoekt, op het 

gebied van wielrennen neem contact op met: koosvanwinden@hotmail.com 

 

Als u ook wilt reageren: yapa79dw@kpnmail.nl    
 

Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw reacties 
 

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

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

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

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

bezocht kunnen worden. 
 

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

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:koosvanwinden@hotmail.com
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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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: 14 

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

 

Breda: Ruilbeurzen voor verzamelaars 2021 - In gemeenschapshuis “ De Blaker” - Graaf Hendrik lll plein 168, Breda  - 

Zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur op de volgende data:                                                                                               

20 februari 2021, 27 maart 2021, 17 april 2021, 29 mei 2021, 19 juni 2021, 18 september 2021, 16 oktober 2021, 20 november 

2021, 18 december 2021. Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang 1 euro. Vrij parkeren!!!     

Informatie website: www.pvbreda.nl   Onder voorbehoud van Corona maatregelen.                                                     

 

Breda: Postzegelruilbeurzen 2021 - In het clubhuis “ De Toss” - Valkenierslaan 285a te 

Breda  Telefoon: 076-5601499 Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende 

data: 7 februari, 7 maart, 11 april, 2 mei, 6 juni 

5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december. Ruiltafels en semi handelaren zijn 

aanwezig. Toegang gratis!!!        Vrij parkeren !!! Informatie website: www.pvbreda.nl  Onder 

voorbehoud van Corona maatregelen 

 

Eijgelshoven: Elke 3e donderdag ruilbeurs van de E.K.P.V. van 18.30 tot ........ als ieder 

weggaat in de Laethof (voormalig gemeentehuis) Eijgelshoven.  

 

Geleen: De Philatelist in Geleen organiseert  bijeenkomsten op - Datums in 2021: - Zondag 10 

januari - Zondag 07 februari  - Zondag 07 maart - Zondag 04 april - Zondag 02 mei - Zondag 06 juni - Zondag 04 juli - Zondag 

05 september - Zondag 03 oktober - Zondag 07 november - Zondag 05 december. - Deze bijeenkomsten worden gehouden in: 

Geleen. Trefcentrum KBO, Molenstraat 42, 9:30-12:00 uur. Email info@dephilatelistgeleen.nl website 

www.dephilatelistgeleen.nl .  

Tevens houden wij door ons 90 jarig jubileum op 10 en 11 april 2021 met als thema BricksPhil’21 in de Hanenhof, Herenhof 

2, 6162EB Geleen. Openingstijden beide dagen van 10:00 – 17:00 uur. 

 

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/
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
http://www.dephilatelistgeleen.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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’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;. 

Avondbijeenkomsten met lezingen en veilingen: SCC De Helftheuvel – Helftheuvelpassage 115 – 5224 AC ’s-

Hertogenbosch - Elke 4e donderdagavond van de maand vanaf 19:00 – 22:30u  

 

’s-Hertogenbosch: Hertogpost 2021: 30 september t/m 2 oktober 2021 – Hertogpost 2021 – Brabanthallen, Diezerkade 2, ’s-

Hertogenbosch. 

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 –Clubavonden: 19.30-22.00u.; 

Voorjaarsbeurs, zaterdag 20 februari 2021, 10.00-17.00 uur - Najaarsbeurs zaterdag 20 november 2021, 10.00-17.00 

uur Clubavonden: 19.30-22.00 uur. 2 e donderdag v.d. maand m.u.v. mei. - Donderdag 14 januari 2021 - Donderdag 11 maart 

2021  - Donderdag 8 april 2021 met jaarvergadering - Donderdag 20 mei 2021 - Donderdag 9 september 2021 - Donderdag 14 

oktober 2021 - Donderdag 9 december 2021 Kerstbijeenkomst 

Alle activiteiten vinden plaats in: Dorps- en Verenigingsgebouw Amicitia – Schimmelpen-ninckstraat 14 - 4461 AH  

Kloetinge 

Informatie: - Secretaris / Ledenadministratie Filatelistenvereniging De Bevelanden - P.J. van Eijkeren - 0113-228562 - 06-

53421506 - 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   6 maart 2021; 3 april 2021; 1 mei 2021; 5 juni 2021; 4 september 2021; 2 oktober 2021; 6 november 2021; 4 

december 2021. 

Dat is een garantie voor succes. Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers. Kosten:  € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-

leden.   - 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 -31 maart 2021;  28 april 2021; 26 mei 2021; 

30 juni 2021; 29 september 2021; 27 oktober 2021; 24 november 2021 - 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 

 

 
 

België / Luxemburg: 
 

België / Luxemburg: 
 
 

 

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.  

 

 

mailto:info@hertogpost.nl
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mailto:ceespijpers@casema.nl
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