
 

 

1 

 

 

Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  april 2021 - 15e jaargang – nummer: 184 
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, 

 

Helaas moet ik u teleurstellen want  onze bijeenkomsten in de Bunthoef en ’t Haasje zijn nog steeds niet 

mogelijk. De regering heeft nog geen versoepelingen van de coronaregels 

kunnen melden en dat betekent dat we nog steeds zoveel mogelijk thuis 

moeten blijven. Natuurlijk kunnen we thuis fijn postzegelen, maar even een 

praatje maken met een collega en ondertussen wat ruilen met elkaar is toch 

wel weer lang geleden.  

Als de vaccinaties in een hoger tempo worden doorgevoerd zal het aantal 

besmettingen over enkele weken zeker gaan dalen. Daarom heb ik ook 

goede hoop dat we in mei weer kunnen opstarten bij ’t Haasje en dan begin 

juni wellicht ook in de Bunthoef.  

We moeten nog even afwachten maar er komt een tijd dat we elkaar weer 

kunnen ontmoeten. 

Namens het gehele bestuur en alle medewerkers wens ik u fijne en gezellige 

paasdagen. 

 

ZORG GOED VOOR UZELF EN BLIJF GEZOND !! 

 

Uw voorzitter  

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

  
Bijeenkomsten 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 

 

 
19 mei a.s. jaarvergadering  

 
Het is de bedoeling dat op 19 mei de jaarvergadering zal plaatsvinden. Dan zijn Jurn Dijkhuis en Rien 

Kooiman aftredend als bestuursleden. Zij stellen zich herkiesbaar. Ook zal dan het financieel verslag 

2020 aan de orde komen. Het ligt vóór de vergadering ter inzage. U kunt het ook vooraf opvragen bij 

rien.kooiman@kpnplanet.nl  of 0162 314956.   Ook hiervoor geldt: als het door kan gaan ! 
 

 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef gaan in 2021 hopelijk snel 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:   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:  28 april 2021; 26 mei 2021; 30 juni 2021; 29 

september 2021; 27 oktober 2021; 24 november 2021 – niet in december. 

 

 

 

mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
mailto:ceespijpers@casema.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
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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Ruilen: 
 
Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen en tijdens de soosmiddagen) 

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

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

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

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

dat ontbrekende zegeltje. 

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

heel veel keuze… 

 

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

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

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

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

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

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

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

 

 
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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Te Koop: 9 complete jaargangen Nederland tussen 1988 en 1993. Voor € 5,00 per jaargang. Bel naar 

Cees Pijpers 0162 432738 De opbrengst is voor het goede doel: Villa Joep, die zich inzet voor de 

bestrijding van kinderkanker 

 

 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.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
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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) 

Ook is de OP bladerbaar in te zien: Oosterhouter Post Maart 

2021  

Deze bladerbare versie werkt ook op mobiele telefoons en 

tablets.  

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

 

 

 

Charlie Chaplin 
 
Op 26 februari 2021 gaf  LaPoste een speciale zegel uit gewijd aan Charlie Chaplin. Het ontwerp is van 

Stéphane Humbert-Basset en de zegel is gegraveerd door Pierre Bara. De zegel is uitgegeven in een 

aantal van 800.000 stuks.  

The Kid  is een Amerikaans drama geschreven, geproduceerd en geregisseerd door Charlie Chaplin en 

uitgebracht in 1921.  The Kid was Chaplin's 

eerste speelfilm. Het behaalde een enorme 

triomf toen de film werd uitgebracht, het op 

een na grootste commerciële succes van 1921 

achter ‘The Four Horsemen of the 

Apocalypse’.  In 2011 werd Chaplin door de 

Library of Congress genomineerd om lid te 

worden van het National Film Registry’’ in de 

Verenigde Staten als zijnde  "cultureel, 

historisch of esthetisch belangrijk.".  The Kid 

wordt door critici algemeen beschouwd als één van de grootste films uit het 

stille (stomme) tijdperk.  

"De schoonheid die ik wil uitdrukken beperkt zich niet tot allen de materiële 

kenmerken en situaties, maar ook de authentieke en fundamentele emoties van de mensheid.", aldus  

Charles Chaplin in  1921.   

Charles Spencer Chaplin werd geboren in Londen op 16 april 1889 mrt als ouders music-hall artiesten. 

Met een zwakke gezondheid,  moest zijn moeder (Hannah Harriette Hill) in haar eentje Charlie en zijn 

halfbroer Sydney opvoeden.  

Chaplin leefde het grootste deel van zijn vroege jeugd in instellingen voor armlastige jeugd,  tot hij in 

de wereld van de musical kwam,  op de leeftijd van negen. Vijftien jaar later, als ster van een succesvolle 

groep, verliet hij een tournee door Amerikaanse vaudeville-theaters om zich aan te sluiten bij de 

Keystone Film Company in Hollywood. 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/108/41458ISSUE108_3eOF_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/108/45a4922b88440ec35ff872413326bd11
https://flipboek.editoo.nl/41458/108/45a4922b88440ec35ff872413326bd11
http://www.oosterhouterpost.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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In februari 1914 creëerde hij het kostuum dat hem beroemd zou maken, en in minder dan een jaar vond 

Charlie het pad naar een ongekende internationale beroemdheid en genegenheid. Een lange filmcarrière 

was begonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vele landen werd Chaplin in de loop der jaren geëerd met de uitgifte van postzegels. Chaplin overleed 

in Zwitserland op eerste Kerstdag in 1977, 88 jaar oud. 

Rond Chaplins geboorte bestaan veel onzekerheden. Hij werd in een artiestenfamilie geboren, maar de 

geboorteplaats Walworth is onzeker. Er is geen geboorteakte opgemaakt. In 2011 ontdekte Victoria 

Chaplin in een afgesloten lade van een bureau in de schuilkelder onder Chaplins villa een brief die een 

nieuw licht op Chaplins geboorte en afkomst werpt. In 1971 had de Britse leeuwentemmer Jack Hill na 

het lezen van Chaplins memoires aan Chaplin geschreven dat zij beiden in de woonwagen van een 

zigeunerkoningin op een zigeunerkamp bij Birmingham waren geboren. De zigeunerin was Hills tante. 

Hill voegde in een Post Scriptum toe dat hij niet op chantage uit was. Hannah Harriette Hill was volgens 

Hill onderweg naar het circus van haar vader en vestigde zich later in Londen. Over het waarheidsgehalte 

van de brief is geen zekerheid meer te verkrijgen, alle getuigen zijn inmiddels overleden, maar Victoria 

Chaplin noemde de brief "authentiek" en Michael Chaplin vermoedt dat zijn vader veel waarde aan de 

brief over de zigeunerherkomst heeft gehecht omdat de brief zo zorgvuldig werd bewaard 

 

 

 

 

 

 

 

Chaplin deed een typische loopje toegeschreven aan 

joden (het zogenaamde "toffeehakken") nadat hij dat in Whitechapel, de arme jodenwijk van Londen, 

had gezien. Zelf was Charles niet joods maar zijn halfbroer was joods. Daarom ontkende Chaplin, die 

fel tegen antisemitisme en alle vormen van racisme was, nooit dat hij joods zou zijn.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Birmingham_(Verenigd_Koninkrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roma_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Whitechapel_(wijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Racisme
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Stomme films waren even gemakkelijk te begrijpen voor een Chinees publiek als voor een Amerikaans; 

Chaplin werd letterlijk een wereldster. Met de opkomst van de geluidsfilm begon zijn reputatie te tanen; 

zijn kracht lag in stil spel. Tijdens het ‘Mccarthyisme’ werd hij in de Verenigde Staten beschuldigd van 

"anti-Amerikaanse activiteiten" (dat hij een communist zou zijn). Tijdens de promotie in 1952 van zijn 

film Limelight in Engeland besloot hij na problemen met de Amerikaanse immigratiedienst (bovendien 

liet FBI-chef J. Edgar Hoover Chaplins gangen nagaan) niet meer naar de Verenigde Staten terug te 

keren. Hij vertrok naar Zwitserland. 

Minder bekend is dat hij naast acteur en regisseur ook componist was. Hij schreef onder andere 

solowerken voor cello (een van de instrumenten die hij ook zelf, linkshandig, bespeelde) en de 

filmmuziek bij zijn eigen film Modern Times met het wereldberoemde nummer Smile. Het 

nummer This is My Song uit zijn latere film A Countess from Hong Kong werd een 

wereldhit in 1967 voor zangeres Petula Clark. 

Chaplin was jarenlang een van de bekendste artiesten ter wereld. Waar hij verscheen 

moest het verkeer worden geregeld. Chaplin werd schatrijk. Politiek stond hij bekend 

als uiterst links. Conservatieve Amerikaanse kranten, de FBI en conservatieve politici 

spraken zich zeer negatief over Chaplin en zijn privéleven uit. 

Onderscheidingen  

• Chaplin ontving in 1965 de Erasmusprijs 

• In 1954 ontving Chaplin de prijs van de Raad voor Wereldvrede. Het geld 

schonk hij weg aan de armen van Parijs en Londen. 

• In 1965 ontving Chaplin uit handen van prins 

Bernhard in Rotterdam de Erasmusprijs in aanwezigheid van Koningin 

Juliana en Prinses Beatrix, zie nevenstaande foto. 

• In 1971 werd Chaplin door Parijs bekroond met de Grande Medaille de 

Vermeil. 

• In 1972 kreeg Chaplin in Amerika een Academy Honorary Award voor zijn hele oeuvre. Hij 

kreeg toen ook de langste staande ovatie in de geschiedenis van de Oscars. 

• In 1973 won Chaplin met zijn film Limelight de Oscar voor de beste filmmuziek. 

• In 1975 werd Chaplin tot ridder geslagen door koningin Elizabeth. Daarmee veranderden zijn 

naam en die van zijn vrouw officieel in sir Charles en lady Chaplin. 

(Anna C. van der Maade – 210227) 

 

 

Wangerooge Vuurtoren: 
 

In de Duitse serie ‘Leuchttürme’ verscheen op 7 juni 2018 een zegel met de afbeelding van de 

vuurtoren van Wangerooge, ontworpen door professor Johannes Graf uit Dortmund en gedrukt 

bij de Bundesdruckerei GmbH, Berlin, in velletjes van 10 stuks met een nominale waarden van 

€ 0,70. 

Leuchtturm Wangerooge is een gecombineerde vuurtoren en radartoren. Als dag- en 

nachtzichtpunt dient het als scheepvaart-herkenningspunt voor de controle van onder andere de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stomme_film
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluidsfilm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stil_spel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mccarthyisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Communisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limelight_(1952)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Federal_Bureau_of_Investigation
https://nl.wikipedia.org/wiki/J._Edgar_Hoover
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cello
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smile_(Charlie_Chaplin)
https://nl.wikipedia.org/wiki/This_is_my_song
https://nl.wikipedia.org/wiki/A_Countess_from_Hong_Kong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petula_Clark
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erasmusprijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oscar_(filmprijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_van_het_Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sir_(titel)
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‘Aussenjade’ en de ‘Aussenweser’ en is het tegelijkertijd 

een belangrijke hoeksteen voor de maritieme 

verkeersleiding in de Duitse bocht. Op 7 november 1969 

werd de vuurtoren van Wangerooge in gebruik genomen. 

De bouw van de vuurtoren van Wangerooge was 

noodzakelijk om de Jade-waterweg (zee-arm tussen de 

mondingen van de Eems en de Wezer) aan te passen, om 

op lange termijn aan de nautische eisen te voldoen, in 

plaats van de oorspronkelijke vuurtoren in het centrum 

van het eiland. De vuurtoren van Wangerooge wordt 

sinds de ingebruikname op afstand bediend.  

 

 

 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

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

websites: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

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

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

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

 

 
 

Bij onze buren:   
 

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

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

naar : http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html 

 

 

PV Breda Ledenbijeenkomsten 2021 De 

ledenbijeenkomsten zijn op de laatste 

dinsdagavond van elke maand in 

Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. 

Nolensplein 1 te Breda. De data zijn: 30 

maart, 27 april, 25 mei, 29 juni, 28 september, 26 oktober, 23 november, 14 december. 

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 maart, 11 april, 2 mei, 6juni, 

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

Toegang gratis!!! Vrij parkeren!!!  

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 27 maart, 17 april, 29 mei, 19 

juni, 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december. Ruiltafels en semi handelaren zijn 

aanwezig.Toegang 1 euro.Vrij parkeren!!!  

Het doorgaan van deze bijeenkomsten en/of beurzen is uiteraard afhankelijk van eventuele 

Coronamaatregelen.  

Informatie website: www.pvbreda.nl   -   info@pvbreda.nl  
 

 
Epidemie / pandemie: 
 
In 2020 en nu nog steeds in 2021,  hebben wij, niet alleen in Nederland maar in heel Europa en in heel 

de wereld, te maken gekregen met een pandemie, een wereldwijd, zich steeds weer uitbreidend 

besmettelijk virus, waardoor alles werd ontregeld. Het Covid-19 virus heeft invloed op bijna alle 

aspecten van ons leven, maar nog geen invloed op onze dagelijkse postbezorging. Ook vroeger heeft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

men te maken gehad met besmettelijke ziekten, van pest, cholera en tyfus, met epidemieën die zich soms 

razendsnel verspreidden.  Om besmetting via de post tegen te gaan werden door de Posterijen brieven 

uit verre landen en uit besmette gebieden, ontsmet of in quarantaine genomen.  Brieven met stempels of 

aantekeningen betreffende ontsmetting of quarantaine stammen vooral uit de eofilatelistische periode, 

meestal niet gefrankeerd (met 

postzegel), vaak afgestempeld in 

Malta, met ‘Purifié au Lazaret 

Malte’(ontsmet in het Ziekenhuis 

van Malta), Malta dat sinds lang een 

doorvoerhaven was voor het 

scheepvaartverkeer naar het 

oostelijke Middellandse Zeegebied.   

 

Ook toen de Spaanse griep zich in de 

zomer van 1918 over Europa 

verspreidde, bestond de vrees dat de 

ziekte zich per post zou verspreiden. 

De postdirecties hebben daarom ook 

toen een aantal preventieve 

maatregelen genomen. Zelfs 

toen,net als nu,  waar mogelijk, gingen ze op afstand. Zo was het verboden voor mensen om de huizen 

http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@pvbreda.nl
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van zieke mensen binnen te gaan. De aanbevelingen voor frequent handen wassen of regelingen voor de 

regelmatige desinfectie van postkantoren of treinpostwagons doen ook denken aan de Covid pandemie 

van nu. Vandaag, anderzijds, is een expliciet verbod op spugen op de grond niet meer hedendaags - of 

bijvoorbeeld de algemene aanbeveling van het postkantoor om "rustig te blijven en het kalm bloed te 

houden", omdat het lichaam meer vatbaar zou zijn  voor infectie in staat van opwinding, hoort nu niet 

meer tot de aanbevelingen.. 

In 1831 was in veel Middellandse-Zee havens sprake van een cholera epidemie. Brieven uit deze 

gebieden werden gedesinfecteerd, ontsmet of in quarantaine genomen. Let bijvoorbeeld eens op deze 

brief, bezorgd via de postdienst van Post Thurn & Taxis: 12 oktober 1831 – brief van Berlin naar Kassel. 

De brief werd in Berlin (zie stempel: ‘SAN.St’) en in Wutzenhausen gedesinfecteerd (GEREINIGT). 

De zeehaven van Hamburg werd, 

via de vele contacten in verre en 

nabije buitenlanden,  constant 

‘bedreigd’ met besmettingen. Dit 

bracht de Hamburgse Senaat tot 

een vaste quarantainestation in 

Cuxhafen, die vanaf het begin 

van de 19e eeuw meerdere 

tientallen jaren in dienst was. Een 

mooi voorbeeld hiervan is de 

brief van 30 juli 1833 van 

Havanna naar Herrnhut, die in 

quarantaine werd genomen.  

Soms werden brieven 

geperforeerd, er werden gaatjes 

in geprikt, waarna de brief 

‘gerookt’ werd en de rook in de enveloppe kon binnendringen, om daarmee de mogelijke besmet-

telijkheid weg te nemen. Of de brieven werden tussen twee verhitte platen gelegd, ongeveer zoals met 

een wafelbakijzer, waardoor de brief heet werd en eventuele ziektekiemen – hopelijk – zouden worden 

gedood.  

In Nederland werden ook brieven ‘gezuiverd’, zoals op de brief hiernaast, naar Schiedam.  

Vandaag de dag is volgens het RIVM de kans klein dat iemand ziek wordt als spullen of oppervlakken 

worden aanraakt of vastgepakt, zoals post of pakketten. Zij geven aan dat de kans nog kleiner wordt als 

regelmatig de handen worden gewassen en als men voorkomt na het aanraken met de handen in het 

gezicht te komen. 

(Anna C. van der Maade – 210319) 

 
 
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. 

 
 
 

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
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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’.  

 
 
Enveloppen, ansichtkaarten, postzegels 
 

De verkoop van poststukken, enveloppen en ansichtkaarten door Jan-Dirk 

de Koning tijdens de Brabantse Filatelistendagen (op zaterdagmiddag in de 

Bunthoef), loopt steeds beter. Er is veel belangstelling en er wordt goed 

verkocht. (We moeten natuurlijk wel eerst weer open gaan) En.....de 

opbrengst is (100%) voor onze vereniging. Ondanks de onmogelijkheid nu 

te verkopen, proberen we toch de voorraad  te vergroten en te verbeteren. 

Daarom aan u de vraag: heeft u enveloppen, poststukken, ansichtkaarten en 

dergelijke, waar u niets mee doet, wilt u ze dan aan de vereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal 

ze heel graag in ontvangst nemen. Ook uw dubbele zegels zijn van harte welkom bij de "dubbeltjestafel". 

 

 

 
 
 
Duurzaamheid: 
 
Het postzegelvel van PostNL, uitgegeven op  22 maart 2021 is gebaseerd op het principe dat de mens 

de aarde van generatie op generatie zo goed mogelijk moet doorgeven. In het ontwerp van de 

duurzaamheidspostzegels is deze gedachte gevisualiseerd door een wereldbol te overhandigen: van 

ouder naar kind, van de ene postzegel naar de andere. 

Het ontwerp verwijst naar het idee van de ecologische rechtsstaat van Dorien Pessers. Deze 

rechtsfilosoof pleit voor een samenleving met een nieuw erfrecht. Daarin ben je dankbaar voor wat je 

ontvangt van de vorige generatie en ben je verplicht deze erfenis in goede orde aan de volgende generatie 

door te geven. 

Het ontwerp van het postzegelvel Duurzaamheid is een collectieve prestatie van de grafisch ontwerpers 

Reynoud Homan en Martijn de Wilde. Volgens Homan mochten de duurzaamheidsdoelstellingen van 

PostNL een rol spelen, maar de mate waarin werd aan de ontwerpers overgelaten. “We zijn aan de hand 

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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van allerlei vragen op zoek gegaan naar antwoorden. Bijvoorbeeld over hoe het begrip duurzaamheid 

zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Wat de visuele symboliek is rond klimaatverandering en 

duurzaamheid.” 
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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 geen reacties. Als u wilt reageren: yapa79dw@kpnmail.nl    
 

 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw reacties 
 

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

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

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

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

bezocht kunnen worden. 
 

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

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 
 

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

voordat het 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  

 

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 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 25 en 26 september 2021 met als thema 

BricksPhil’21 in de Hanenhof, Herenhof 2, 6162EB Geleen. Openingstijden beide dagen van 

10:00 – 17:00 uur. 

 

’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegel instuif & ruilbeurs; Plaats: ’s-Hertogenbosch; 

Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 

5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur; Telefoonnummer: 073-

6567680; Mailadres: info@hertogpost.nl; Organisatie ’s Hertogenbossche 

Filatelistenvereniging;. 

 

’s-Hertogenbosch:Activiteit: Postzegelbeurs Zoetelief ’s-Hertogenbosch; Plaats:’s-

Hertogenbosch;  Locatie:    Noorderkroon; Adres locatie:  Manis Krijgsmanhof 71 (bij de 

Ploossche Plas) ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:30 – 12:30 uur; Telefoonnummer: 073-

6567680; Mailadres: info@zoetelief-denbosch.nl; Organisatie  Stichting Hertogpost / Zoetelief ’s-Hertogenbosch; Data: . 

 

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

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 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 

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.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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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:   1 mei 2021; 5 juni 2021; 4 september 2021; 2 oktober 2021; 6 november 2021; 4 december 2021. 

  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 -:   28 april 2021; 26 mei 2021; 30 juni 2021; 

29 september 2021; 27 oktober 2021; 24 november 2021 – 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  

 

 

 
 

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: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

