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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,
De eerste stap is gezet. De regering heeft de eerste versoepelingen aangekondigd die vandaag (woensdag
28 april) zijn ingegaan. We mogen weer naar de winkel en naar het terras maar helaas nog niet met onze
club bijeenkomen in de zaal. Als we de routekaart van de corona-versoepelingen
volgen en alles gaat naar wens dan zou het kunnen zijn, dat we in juni weer een
clubavond mogen organiseren in de zaal van ’t Haasje. Maar laten we niet te vroeg
juichen, het is nog niet zover.
We hadden gepland om tijdens onze bijeenkomst in mei de algemene
jaarvergadering te houden en ook de jubilarissen te huldigen. Helaas moeten we dit
wederom uitstellen. We hebben nog geen nieuwe datum hiervoor gepland maar dit
hoort u zo snel mogelijk.
Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Onze postzegelrondzending draait
uitstekend. Velen van u zijn deelnemer en krijgen bijna elke maand een nieuwe doos aangereikt met
daarin een grote variatie van zegels, poststukken etc. In mijn eigen afdeling zie ik dat er gretig wordt
uitgenomen en dat er toch verzameld wordt op velerlei gebied. Misschien ook iets voor U?
Ik hoop dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten, tot binnenkort.
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: woensdag 19 mei 2021; woensdag 16 juni 2021;
woensdag 15 september 2021; woensdag 20 oktober 2021; woensdag 17
november 2021; woensdag 15 december 2021

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: 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.

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……..
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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 voor het goede doel. Kinderen die lijden aan de ziekte neuroblastoom
4 FDC-albums met beschreven en onbeschreven Nederlandse enveloppen. Met
enkele topstukken. e17…e13…e18…e23…e25…e28…e32 (alle beschreven)
Prijs € 200,00 - Te bevragen: Cees Pijpers. ceespijpers@casema.nl 0162-432738
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.
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125 jaar auto - vrouw aan het stuur:
In 1888 was dat eigenlijk iets wat niet kon, een vrouw aan het stuur. Nu nog zijn er mannen die vinden
dat vrouwen nog steeds niet aan het stuur mogen, maar gelukkig zijn er
nu meer dan voldoende vrouwelijke chauffeurs die in geen enkel opzicht
onder doen voor hun mannelijke collega’s. Sterker nog, vandaag heet het
niet voor niets: ‘een heer in het verkeer is een vrouw’. Maar 125 jaar
geleden was dat toch iets anders.
Als Bertha Benz niet een
groot deel van haar erfenis aan
haar echtgenoot Carl had
gegeven, had Carl Benz nooit
de auto kunnen uitvinden,
waarmee Bertha in augustus 1888 vroeg in de morgen de
‘motorwagen’ , de ‘wagen zonder paard’ van haar man leent,
haar zonen Richard (13) en Eugen (15) op de bank laat plaats
nemen en van
Mannheim naar
Pforzheim rijdt,
106 kilometer, en zonder problemen.
Het begin van de auto zoals we die nu kennen.
Benz had zijn patent (Patentschrift 37435) al op 29 januari
1886 aangemeld ‘Rijtuig met gasmotoraandrijving’, maar
hij had nog geen toestemming daarmee buiten Mannheim
te rijden. Maar Bertha was daar niet van onder de indruk.
Haar zonen hadden vakantie, de school was gesloten en ze
verveelden zich en hielden zich bezig met allerlei
kattenkwaad. Zonder hun vader te informeren stapten ze in
de auto en reden weg, terwijl Carl nog in bed lag. Heidelberg bereikten ze in een uur met Eugen (15)
aan het stuur. Vanaf Wiesloch werd
het heuvelachtig en moesten Eugen
en zijn moeder de wagen duwen,
terwijl Richard aan het stuur zat.
Bergaf ging het echter in een zeer
vlot tempo, waarbij ze wel wat angst
hadden dat de remmen het niet
zouden volhouden. De remmen,
waar Carl Benz steeds nieuw leren
beslag voor had laten maken bij de dorpsschoenmaker, hielden het goed vol en bij aankomst in
Pforzheim waren de familieleden vol bewondering en de berijders van de auto doodvermoeid en vol
stof. Per telegram werd de veilige aankomst aan Carl Benz doorgegeven.
Later stimuleerde Bertha haar man de auto verder te ontwikkelen om
daarmee twijfelaars te overtuigen. Er ging nog wel wat tijd overheen
voordat de vinding echt was geaccepteerd. In eerste instantie ontstond de
discussie of het menselijk
lichaam de hoge snelheid (20
km per uur) wel zou kunnen
verdragen, zonder dat de
organen door elkaar zouden
rammelen. Toen de auto’s in de
twintiger jaren van de 20e eeuw
steeds sneller werden, stopte Carl Benz met zijn bedrijf en
leefde verder bescheiden. Hij overlijdt in 1929, zijn vrouw
Bertha overleed in 1944. Rijk waren ze er niet van geworden.
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Op de in 2011 uitgegeven zegel van Deutsche Post zijn de tricycle van Benz en een deel van zijn patent
afgebeeld. De zegel van 55 cent werd ontworpen door Kym Erdman, met behulp van afbeeldingen van
Daimler AG.

(Frans Haverschmidt - bronnen o.a: Deutsche Post - Expresse.de)

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

Hertogpost 2021:
Eén van de grootste en bekendste filatelistische evenementen van 2021, de geplande postzegeltentoonstelling, expositie en handelarenshow HERTOGPOST 2021 in ’sHertogenbosch staat nu gepland op de volgende nieuwe data van 16 december
t/m 18 december 2021, in de Brabanthal (hal 1) te ’s-Hertogenbosch.
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 ’sHertogenbosch.
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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

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

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".

Albrecht Dürer:
Albrecht Dürer (1471-1528), was een Duits kunstschilder, tekenaar, maker van houtsneden en
kopergravures, kunsttheoreticus meetkundige en humanist uit de Noordelijke renaissance, de
kunsthistorische periode in de Nederlanden en andere NoordEuropese landen.
De opkomst van de prentdrukkunst, die parallel loopt aan de
ontwikkeling van de boekdrukkunst, maakt van Albrecht Dürer de
populairste en invloedrijkste Noord-Europese kunstenaar uit deze
periode. Zijn atelier specialiseerde zich in druktechnieken. Met
name de kopergravure maakte een grote oplage mogelijk.
Dürer is vooral bekend om zijn veelzijdigheid. Hij was een bezeten
reiziger door Europa en Italië, niet alleen op zoek naar beelden van
de renaissance, maar ook naar natuurlijke fenomenen, die hij met
veel aandacht vast wist te leggen. In de jaren 1520 en 1521
ondernam
Dürer
reizen
naar
de Bourgondische
Nederlanden, Antwerpen en Brussel.
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Tijdens zijn elf maanden durende bezoek ging hij ook naar Nijmegen, 's-Hertogenbosch, Brugge (waar
hij Michelangelo's
beeldhouwwerk
de Madonna
van
Brugge zag), Gent (waar hij Van Eycks Lam Gods bewonderde)
en Zeeland.
De Posterijen (Ufficio Filatelico e
Numismatico) van San Marino
gaven op 30 maart 2021 een zegel
uit, met een nominale waarde van
€ 2,60, ter gelegenheid van de 550e
geboortedag van Albrecht Dürer,
in een oplage van 30.000 zegels in
vierkleuren offsetdruk en in
velletjes van 12 postzegels. Afgebeeld zijn de Maagd Maria met het
kind Jezus, en het wapen van San Marino. Het detail van het
schilderij (Onze-Lieve-Vrouw met
het Kind) uit 1526 is te zien in de
‘Uffici Galleries’ in Florence. Een
sterk gevoel van familie-intimiteit
doordringt het werk, gekenmerkt
door aandacht voor details en
“Das groβe Rasenstück” (De grote
getrouwe reproductie van de
graszode) – aquarel 1503
werkelijkheid,
onderscheidende
kenmerken van Dürer's kunst.
Dürer heeft de 16e -eeuwse kunstenaars en Nederland en Europa sterk
beïnvloed. Zijn beheersing van de kunst als schilder was het resultaat
van hard werken. Zijn houtsneden, die als revolutionair worden
beschouwd
zijn gekenmerkt door de gotische stijl. Hij was de eerste
“Feldhase” (de Haas) –
grote meester in de aquareltechniek, vooral in de weergave van
aquarel 1502
landschappen. Hij was ook geïnteresseerd in de geografie, humanisme,
architectuur, meetkunde en vestingwerken.
(Anna C. van der Maade – 310331)

Eerste zeshoekige zegel van Zwitserland met als onderwerp de honingbij:
Bijen zijn heel erg belangrijk voor onze voedselvoorziening. Niet alleen produceren ze de overheerlijke
honing, bijen zijn ook verantwoordelijk voor de bestuiving en bevruchting van enorm veel planten die
dan weer ons voedsel produceren. Steeds vaker worden we
gewaarschuwd voor het soms massale sterven van bijen, vooral door het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor het voortbestaan van de
mensheid lijkt de bij onmisbaar te zijn, het is daarom goed dat voor dit
probleem aandacht wordt gevraagd.
De op 3 maart 2011 door de Zwitserse Post
uitgegeven postzegel heeft als afbeelding
een bij en is in een voor Zwitserland unieke
zeshoekige vorm gesneden. De aanleiding
voor de uitgifte is het 150 jarig bestaan van
het ‘Verband des Deutschschweizerischer und
Rätoromanischer Bienenfreunde VDBR’. De zegel
is ontworpen door Bernadette Baltis en heeft een waarde van 85 Rappen. De
zegel wordt uitgegeven in velletjes met 14 zegels. Het velletje is uitgevoerd
in offsetdruk en is gedrukt door Gutenberg AG. De Zwitserse Posterijen
spreken de hoop uit dat we de bij niet alleen in de brievenbus zullen
ontmoeten, maar dat we de bij ook daarbuiten nog maar lang mogen aantreffen. Niet alleen in
Zwitserland zijn bijen afgebeeld op postzegels. In vele landen is het nijvere beestje op postzegels
afgebeeld.
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Bijen zijn insecten van de orde der vliesvleugeligen (Hymenoptera), ze zijn vooral bekend als
leveranciers van honing. Bijen eten voornamelijk nectar, een suikerrijke vloeistof, die ook glucose,
fructose en sacharose bevat, die door planten wordt geproduceerd en
uitgescheiden door zogenaamde honingklieren in en buiten de
bloemen. Verder leven bijen van stuifmeel en zoete afscheidingen,
zoals honingdauw. Ook de larven van bijen leven van nectar, vandaar
dat de werkbijen de nectar naar het nest brengen, waar de honing in
de bijenraten wordt opgeslagen. Het nest is de behuizing van een
bijenvolk, bestaande uit een koningin, die de eitjes legt, en heel veel
werksters en verzorgers. Er zijn
meer
dan
twintigduizend
bijensoorten bekend en ze
komen over heel de wereld
voor. Bijen zijn belangrijk voor
de bestuiving van veel planten
en ze spelen daarom een belangrijke rol van ongeveer dertig
procent in de menselijke voedselketen. Alleen de honingbij, die
door bijenhouders (imkers) wordt gehouden, produceert honing.
Honing is in feite het overwinteringsvoedsel voor de bij. De larven
worden grootgebracht met voedersappen dat door de voedsterbijen wordt geproduceerd met een mengsel
van eiwitrijke lichaamseigene afscheidingen van de voeder sap-klieren, nectar en stuifmeel.
Een steek van een bij is doorgaans pijnlijk maar meestal ongevaarlijk. Het zijn alleen de vrouwelijke
bijen die steken, voor gestoken mannen een schrale troost. Alleen bij een
allergische reactie kunnen vervelende reacties ontstaan. Als de bij
steekt - wat de bij eigenlijk alleen
doet als ze zich bedreigd voelt - blijft
in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij
de steek van een wesp, de angel met
weerhaakjes in het wondje zitten. Aangezien in het gifblaasje ook bij
het wegvliegen van de bij - die dan overigens ten dode is
opgeschreven - blijft zitten, is het van belang de angel zo snel
mogelijk te verwijderen. Om te voorkomen dat bijen zich bedreigd
voelen - en dus gaan prikken - is het verstandig niet uit angst slaande bewegingen te maken. Ook is het
beter geen sterk ruikend parfum te gebruiken of op blote voeten in het gras te lopen.
Natuurlijk wordt door veel imkerverenigingen en andere belanghebbenden veel aandacht besteed aan de
bij. Zo was er van 13 april - 5 juni 2011 een bijzondere tentoonstelling ‘Der Bienen Fleiß ist des Imkers
Freud’, een naam die aangeeft dat de vlijt van de bij het plezier van de imker is in Hechingen in het
Hohenzollerische Landesmuseum. (D) . Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd een bijzonder
stempel gebruikt in een tijdelijk postkantoor.
(Anna C. van der Maade – 151112 - PostCH).

Porselein uit Taiwan:
China beschouwt Taiwan als afvallige Chinese provincie. Maar de meerderheid van de inwoners van
het eiland ten oosten van China wil dat het land onafhankelijk blijft Begin 17de eeuw beschouwde China
dit eiland echter nog helemaal niet als Chinees grondgebied. Het was de Nederlandse VOC die ervoor
zorgde dat Chinezen zich permanent op Taiwan gingen vestigen.
Nederland heeft een sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van Taiwan. In een tijd dat China geen enkele
interesse in het eiland had, zorgde de Verenigde Oost-Indische Compagnie ervoor dat zich voor het eerst
een Chinese bevolking op het eiland vestigde. Aan het begin van de 17e eeuw, toen de eerste VOCschepen in de Aziatische wateren verschenen werd Taiwan bewoond door koppen-snellende
Austronesische ( Austronesisch: bijv.naamw. behorend tot een groep van verwante talen die vooral
worden gesproken in Zuidoost-Azië en het gebied van de Indische en de Grote Oceaan ) stammen, niet
verwant aan de Chinezen. Avontuurlijke Chinezen - piraten, vissers en enkele dappere handelaren – die
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het eiland bezochten hadden contact met de lokale bevolking, maar hieraan waren veel risico’s
verbonden.
De VOC had aanvankelijk niet veel interesse in Taiwan, een land met een fraai natuurschoon. Het land
werd Formosa genoemd – de Portugese naam voor ‘mooi’. De VOC had vooral belangstelling voor
handel met China. Onder andere het porselein en de zijde die daar verkrijgbaar waren brachten elders in
Azië, en vooral ook op de Europese markt, een fortuin op. Nederland, of eigenlijk de VOC, heeft een
sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van Taiwan. In een tijd dat China geen enkele interesse in het
eiland had, zorgde de Verenigde Oost-Indische Compagnie ervoor dat zich voor het eerst een Chinese
bevolking op het eiland vestigde. De Chinezen hadden echter geen enkele behoefte de Nederlanders op
hun kusten handel te laten drijven, vooral nadat de VOC de
havenstad Macao had aangevallen. Hoewel bewoond en
bestuurd door de Portugezen, was Macao in de ogen van het
hof in Beijing Chinees grondgebied. Toen de VOC begon
aan de bouw van een fort op de Penghu-eilanden in de Straat
van Taiwan, verzamelde zich dan ook een Chinese
legermacht om de Nederlanders te verdrijven. In de hierop
volgende onderhandelingen lieten de Nederlanders zich
overtuigen de eilanden te verlaten. Ze namen de wijk naar
Taiwan; het Chinese en het Nederlandse kamp waren het er
over eens dat dit geen Chinees grondgebied was. In 1624
begon de VOC aan de bouw van een fort in het zuidwesten
van Taiwan, nabij het huidige Tainan. Hoewel de VOCfunctionarissen zich aanvankelijk concentreerden op de
handel met China en Japan, ontdekten ze al gauw dat ook
Taiwan zelf winstgevend kon worden. De bodem aan de
westkant van het eiland, gevormd door de rivierafzettingen
vanuit de centrale bergrug, was bijzonder vruchtbaar. Als
men het in cultuur kon brengen, met rijstvelden en - nog
winstgevender - suikerplantages, viel daar veel geld te verdienen. Arbeid was echter het probleem. De
oorspronkelijke bewoners van Taiwan waren geen landbouwers. Het overbrengen van Nederlandse
boeren was te kostbaar. Het antwoord was: Chinese boeren.
De Nederlanders gebruikten Formosa als een uitvalsbasis voor de handel met Japan en China. De
Nederlanders kochten van de lokale bevolking onder andere agaat, textiel, zout en koper in ruil
voor bukskin , een dikke licht geruwde stof, geheel of gedeeltelijk uit wol gemaakt. Later werden
Chinese landarbeiders naar Formosa gebracht voor de teelt van suikerriet en rijst. De Nederlanders
voerden hertenvlees, gedroogde vis en suiker uit naar Japan in ruil voor zilver. Met de inkomsten van
de export naar Japan en lokale winsten werd in China zijde en satijn, geneeskrachtige kruiden, porselein
en goud gekocht. Deze waardevolle producten werden vervolgens naar Nederland verscheept. Tijdens
de Nederlandse periode waren de handelsactiviteiten in Formosa zeer lucratief. In 1649 was het aandeel
van de handel met Formosa een kwart van de totale inkomsten in Azië en alleen de handel met Japan
leverde nog meer op.
Sinds 2014 geeft de Taiwan National Museum in samenwerking met Chungwa Post een serie uit met
afbeeldingen van Taiwan porselein.
De blauw-witte aardewerkzegels van Chunghwa Post zijn steeds gekozen tot de mooiste in hun
jaarlijkse competitie. De complete set van 2019, bestaat uit vier verschillende, gedeeltelijk in reliëf
gemaakte postzegels met de nieuwe ontwerpen.
De postzegelelset bevat een met een kom versierd met een vis-, algen- en pruimenbloesemontwerp dat
geliefd is bij Ming Emperor Xuande, een andere met een kom versierd met een feniks, een met een
blauw-witte pot geassocieerd met de Qianlong-keizer, en een met een vaas beschilderd met de acht
gulukbrengende symbolen. De postzegels hebben een nominale waarde van respectievelijk NT $ 6, NT
$ 9, NT $ 15 en $NT 16.
(Anna C. van der Maade – 210417)
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Hugo de Groot
Eén van de weinige Nederlanders die ooit zijn afgebeeld op een buitenlandse postzegel is Hugo de
Groot, die op een Franse postzegel uit 1963 staat naast het Vredespaleis in Den Haag en de Sint Agathakerk in Delft. Rechtsgeleerde en schrijver Hugo de Groot, vooral bekend als (Hugo) Grotius en soms
ook als Huig de Groot, werd geboren in Delft in 1583, hij overleed in Rostock (D) in 1645 en werd

begraven in de Nieuwe Kerk in Delft.
Tijdens de 80-jarige oorlog werden hij en enkele andere hogere ambtenaren, waaronder Johan van
Oldenbarneveldt, gevangen genomen omdat ze het niet eens waren met Prins Maurits. Hugo de Groot
werd gevangen gezet in Slot Loevestijn en wist
daar in 1921 op wonderbaarlijke wijze te
ontsnappen door zich op te laten sluiten in een
boekenkist
die
naar
Gorinchem
(Gorkum) moest worden vervoerd. Vanuit
Loevestein vluchtte De Groot naar Parijs, waar
hij uiteindelijk weer in vrijheid zijn vrouw
ontmoette en een toelage van de Franse koning
kreeg. Naast de bekostiging van zijn
levensonderhoud stelde het jaargeld De Groot
in staat om zich aan zijn schrijverschap te
wijden. De Groot schreef Latijnse tragedies en
gedichten, theologische verhandelingen en
Nederlandse gedichten. Zijn belangrijkste
werken liggen op historisch en juridisch gebied. Zijn beroemdste werk is ‘De jure belli ac pacis’ (Over
het recht van oorlog en vrede) uit 1625. Dit werk vormt de basis voor het moderne volkenrecht.. Hugo
de Groot is ook bekend vanwege zijn pleidooi voor de vrije toegang tot de zee (en de vrijhandel) het
’Mare Liberum’ (1609), eerst in 1864 teruggevonden en gepubliceerd. Hedendaagse
rechtsgeschiedkundigen beschouwen Grotius als een van de grootste juristen ooit. Grotius heeft een
immense invloed op het internationaal publiekrecht uitgeoefend, zijn ideeën met betrekking tot de
zeevaart bijvoorbeeld domineren nog het grootste deel van het hedendaags zeerecht. Grotius kan
ingedeeld worden in de school van de humanisten. Algemeen wordt aanvaard dat Grotius het
“Vernuntfrecht” bepleitte, maar dit is een misvatting, daar zijn recht nog niet autonoom is en het nog
niet los staat van God. Hij durfde de stap naar een autonoom natuurrecht nog niet te zetten, omdat zoiets
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zou kunnen impliceren dat God niet zou bestaan. Hij mag echter wel worden beschouwd als een
voorloper van de grote natuurrecht-denkers.
Natuurrecht: In de 17e eeuw begon men ook in te zien dat het Romeinse Recht niet meer de meest redelijke positivering
van het natuurrecht was, omdat het was behept met culturele en historische invloeden. In lijn met het Rationalisme gingen
natuurrechtsgeleerden als Samuel von Pufendorf, Christian Thomasius en Christin Wolff in de 18e eeuw louter door middel
van rationele deductie volledige wetboeken opstellen. Deze vorm van natuurrecht wordt, vanwege het overwegend Duitse
karakter, ook wel Vernunftrecht genoemd).
Natuurwet (van het Latijnse lex naturae) of natuurrecht (ius naturale) heeft een aantal uiteenlopende invullingen. In de
theologie, de rechtsfilosofie en de ethiek staat dit begrip voor de regels en beginselen die voor alle mensen gelden, omdat
ze voortvloeien uit het verstand, zoals dat bepalend is voor de menselijke natuur. Natuurwet of natuurrecht staat voor een
geheel van principes en regels die universele geldigheid zouden hebben en mede daarom boven de regels van het
positieve recht zouden gaan. In de gangbare opvatting slaan deze termen uitdrukkelijk niet op de natuur in de zin van de
planten- en dierenwereld, maar op de menselijke natuur, die gekenmerkt wordt door het verstand (de rede). Dit natuurrecht
speelde tot aan de invoering van de nationale codificaties eind 18e en begin 19e eeuw een grote rol in het Romeinse en
Europese rechtsbewustzijn. Tegenwoordig is de natuurwet alleen nog een belangrijk onderdeel van de katholieke theologie
en ethiek, naast een kleine stroming van moderne natuurrechts aanhangers. In Engeland heeft het Romeinse recht nooit
gegolden. Daarom kent men in het Engelse recht (de Common Law) en in de landen die het Engelse rechtssysteem volgen
geen natuurrecht, zoals dat vanuit de Romeinsrechtelijke traditie in het continentale Europese recht een plaats kreeg.

Op jonge leeftijd schreef hij de “Annales et historiae de rebus Belgicis”. Van meer historisch belang
dan deze “Nederlantsche Jaerboeken en Historien” was zijn boek over de “Oudheyt van de Batavisch
nu Hollandsche Republique”. In dat laatste werk toont De Groot aan dat de Staten altijd al soeverein
geweest zijn. Historisch gezien is dit standpunt van De Groot onhoudbaar, maar zijn verhandeling, die
uiteraard bij de Staten van Holland in de smaak viel, heeft betekenis gekregen omdat de Staten van
Holland, (aanvankelijk een adviescollege
van de Graaf van Holland en vanaf de
Opstand, wanneer het om hun positie ging,
zich op De Groot plachten te beroepen.
Met De Nederlandse Opstand wordt vooral
gedoeld de opstand van de Nederlandse
gewesten tegen hun landsheer, de SpaansHabsburgse koning Philips II .het hoogste
bestuursorgaan van het gewest Holland en
West-Friesland. Hugo de Groot huwde in
1608 met Maria van Reichersberg (15891653). Zij kregen drie zonen en een
dochter, zijn tweede zoon Pieter de Groot was ook rechtsgeleerde en later ook pensionaris van
Rotterdam. (stadsadvocaat / raadgever). In 1613 maakte hij als diplomaat deel uit van een delegatie naar
Engeland. Daar onderhield hij zich met de meest intellectuele koning van
Engeland Jacobus I over de kerkelijke twisten tussen de remonstranten en
de contra-remonstranten. Hij ontmoette daar voor het eerst de uitgeweken
Franse classicus en filoloog Isaac Casaubon, met wie hij voorheen al
gecorrespondeerd had. In datzelfde jaar werd hij tot pensionaris van
Rotterdam benoemd.
Even na 1610 laaiden er in
Nederland godsdienstige twisten op
die tot in de politiek werden
uitgespeeld. Deze twisten kwamen
overigens niet als een verrassing. De
Groot was in 1607 een van de velen
geweest die voorspelden dat door een
bestand met Spanje ruimte zou ontstaan voor onderlinge partijstrijd
in de Republiek. Inzet was de leer van de predestinatie, ofwel de
Goddelijke voorbeschikking. In hedendaagse termen kan men
zeggen, dat de strijd ging tussen de strenge Gomarus en de
gematigde Arminius. Hugo de Groot trad in talloze geschriften duidelijk naar voren als verdediger van
het kamp der Arminianen, of, vanuit zijn gezichtspunt gezien, het kamp van hen die voor tolerantie
ijverden, en van mening waren dat de staat het hoogste gezag was, en dus boven de kerk stond. Dat was
ook het standpunt van Van Oldenbarnevelt, die ook weigerde een nationale synode van staatswege
bijeen te roepen, omdat daarin ongetwijfeld Arminius veroordeeld zou worden. Prins Maurits zag in de
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godsdiensttwisten een kans op het buitenspel zetten van de vredespartij, dat wil zeggen degenen die voor
de omzetting van het twaalfjarig bestand met Spanje in een permanent vredesverdrag waren. Het bestand
had hem als legeraanvoerder veel macht, aanzien en buitgeld gekost.
In augustus 1618 wist de prins de machtsstrijd in zijn voordeel te beslechten. Van Oldenbarnevelt en De
Groot werden op 29 augustus 1618 gevangengenomen. Gillis van Ledenberg pleegde enkele dagen later
zelfmoord, Van Oldenbarnevelt werd ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Een college van 24
rechters veroordeelde de remonstrant Hugo de Groot ‘ter eeuwige gevangenisse’'. Aanvankelijk werd
hij te Den Haag in hechtenis gehouden, maar op 5 juni 1619 werd hij overgebracht naar Slot Loevestein,
toen een staatsgevangenis, later gevolgd door zijn vrouw en een dienstmeisje Elselina.
Hij mocht wel blijven studeren en schreef in
gevangenschap zijn “Inleiding tot de Hollandsche
Rechtsgeleerdheid”. Daarvoor kreeg hij een kist
boeken die soldaten bij een familie in Gorinchem
ophaalden; later zou de kist terugbezorgd worden. Dat
bracht zijn vrouw Maria na anderhalf jaar op een idee.
Zij stelde voor: "Kruip in die kist en zorg dat je er twee
uur in kunt blijven zitten zonder geluid te maken". Ze
liet hem avonden lang oefenen. De tijd begon te
dringen, omdat het Twaalfjarig Bestand met Spanje
binnenkort afliep, waarna mogelijk de vluchtroutes
minder veilig zouden zijn. De afloop kennen we. Hugo
ontsnapte aan zijn levenslange opsluiting.
Op 22 maart 1621 ontsnapte de Groot uit Loevestein.
Op deze dag was het jaarmarkt in Gorinchem, en de
gevangenisbaas was weg. Maria legde met Elselina de
boeken in het bed, zodat het net leek of Hugo ziek was.
Met alleen zijn ondergoed en zijden kousen aan kroop
hij in de kist. Elselina ging met de soldaten mee naar
Gorinchem om de kist in de gaten te houden. Eenmaal bij de familie aangekomen stapte Hugo eruit om
ijlings in metselaarskleren naar Antwerpen te vluchten. Vandaar vertrok hij naar Parijs waar hij weer in
vrijheid zijn vrouw ontmoette en een toelage kreeg van de Franse koning. Aldaar ontving hij ook bezoek
van de broers Cornelis en Dirk de Graeff. In 1631 keerde hij terug naar Rotterdam, in de hoop dat hij
zich weer in Holland kon vestigen. Zes jaar na de dood van Maurits was het politieke klimaat onder
diens opvolger Frederik Hendrik veel milder geworden.
Burgemeester Van Berkel pleitte voor amnestie voor hem in de
Staten van Holland. Ook de historicus en dichter P.C. Hooft,
die tot de kring rond de stadhouder behoorde, deed een goed
woordje. Maar De Groot zelf weigerde welk verzoek dan ook
tot de Staten of de prins te richten; hij was er van overtuigd dat
hij niets verkeerds had gedaan. Het jaar daarop vaardigden de
Staten een nieuw arrestatiebevel uit en moest hij opnieuw in
ballingschap gaan. Vanaf 1634 woonde hij als gezant van
Zweden in Parijs. Het was zijn taak om Franse steun te winnen
voor de Zweedse interventiepolitiek in Duitsland. De Zweden streden aan de zijde van de Duitse
protestanten in de Dertigjarige Oorlog. Als principieel en wat rechtlijnig remonstrant kon hij echter
moeilijk overweg met de opportunistische Fransen onder kardinaal Richelieu. Onder invloed van de
"Franse partij" aan het hof in Stockholm werd hij in 1644 teruggeroepen. De jonge koningin Christina
wilde hem tot staatsraad benoemen om haar te adviseren in zaken van buitenlandse politiek. Maar
bovenal wilde ze hem een wetenschappelijke bibliotheek voor haar laten samenstellen. De Groot voelde
daar niets voor. Ook het noordelijke klimaat trok hem en zijn vrouw weinig aan. In maart 1645 vertrok
hij naar Lübeck. Zijn schip leed echter schipbreuk bij het oversteken van de Oostzee. Hij kwam veilig
aan wal, maar ver naar het oosten. Te paard reisde hij vanaf 13 augustus richting Lübeck, maar uitgeput
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bereikte hij Rostock. Daar overleed hij op 28 augustus 1645.. Zijn laatste woorden zouden zijn geweest:
"door veel te begrijpen heb ik niets bereikt". Hugo de Groot ligt begraven in de Nieuwe Kerk in Delft,
vlakbij Prins Maurits.
(Frans Haverschmidt – 190212)

STAUD’S - Wenen krijgt een speciale postzegel:
Dat ‘grote’ merken soms op postzegels worden afgebeeld is niet vreemd. Merken en producten van grote
ondernemingen, zoals auto’s, motoren en fietsen op postzegels, zijn zeker in Oostenrijk geen
uitzondering. De nu uitgegeven zegel met als afbeelding een pot confituren van Staud uit Wenen is toch
bijzonder. Het betreft hier een relatief klein bedrijf met ongeveer 50 werknemers en het is met 50 jaar
ook nog niet zo heel oud. Veel Nederlandse bedrijven zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer op
een dergelijke manier aandacht zou worden gegeven aan hun bedrijf of product.
Het begon allemaal in 1971 met abrikozencompote en ingelegde komkommers. Nu in 2021, 50 jaar
later, genieten kenners van New York tot Tokio van de zoete confituren en andere delicatessen van het
traditionele Weense bedrijf. De Oostenrijkse
Post feliciteert STAUD'S met een nieuwe
speciale postzegel uit de serie "Klassische
Markenzeichen".
Het eerste exemplaar van de "fruitige"
speciale postzegel ter gelegenheid van het 50
jarige bestaan, werd overhandigd, in het
kleine (Covid) gezelschap van Dr. Georg
Pölzl, de algemeen directeur van
Österreichische Post AG, aan Hans Staud, in
1971 oprichter van de huidige STAUD'S
GmbH, en de twee directeuren Stefan
Schauer en Jürgen Hagenauer van Staud
voor het STAUD's paviljoen op de
Brunnenmarkt in Wenen. Het motief van de speciale stempel toont een STAUD's jampot in het typische
achthoekige ontwerp, het is omgeven door verschillende soorten fruit, die worden verwerkt bij de
productie van de delicatessen creaties. Het ontwerp van de postzegel is van Marion Füllerer, gedrukt bij
Joh. Enschedé Stamps en heeft een nominale waarde van € 2,30 en wordt uitgegeven in een aantal van
280.000 stuks. .
STAUD'S is een traditioneel Oostenrijks bedrijf met een breed scala aan
zoetzure delicatessen. Het begon allemaal in 1883 met een groente- en
fruitgroothandel aan de Brunnenmarkt in het 16e district van Ottakring in
Wenen en begon met het verfijnen van groenten en fruit en het creëren van
nieuwe delicatessenproducten. Een zorgvuldige en respectvolle benadering
van mens en natuur maakt deel uit van de bedrijfscultuur, terwijl men altijd
openstaat
voor
innovatie. Het
bedrijf
combineert de Weense cultuur met innovatieve
kracht, gericht op individuele consumentenbehoeften. De focus ligt op de hoogste
kwaliteit en zuiverheid op basis van natuurlijke
ingrediënten en zonder chemische toevoegingen. Het selectieve
aankoopbeleid op Oostenrijkse en Internationale markten garandeert de
hoogste kwaliteitsstandaard van het totaal van meer dan 200 variëteiten.
De internationale oriëntatie van Staud komt tot uiting in de export van
ongeveer een derde van de totale verkoop naar Europa, Azië en NoordAmerika. STAUD'S heeft een internationale reputatie opgebouwd in de
foodhandel en in de horeca en hotellerie. Het hoofdkantoor en de productie
van het bedrijf zijn gevestigd in Hubergasse in Wenen Ottakring. De voormalige fruitkraam op de
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traditionele Ottakringer Brunnenmarkt is nu een populaire ontmoetingsplaats voor fijnproevers bekend
als het "STAUD'S Pavilion", de delicatessenwinkel van STAUD.
(Frans Haverschmidt – 210409)

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

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

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
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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 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: 0736567680;
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 ’sHertogenbosch; Data: .
’s-Hertogenbosch: Hertogpost 2021: 16 t/m 18 december 2021 – Hertogpost 2021 – Brabanthallen, Diezerkade 2, ’sHertogenbosch.
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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 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 - 0653421506 - ecm@zeelandnet.nl - www.postzegelclubdebevelanden.nl
Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00
u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.
Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op
zaterdagen: 5 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 -: 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.

N.B.: De OVVP en/of de redactie van de Nieuwsbrief zijn niet aansprakelijk voor eventuele schrijffouten of
verkeerde vermeldingen. Voor het inzenden kunt u het beste uw mededelingen in ‘platte’ tekst in Word
inzenden, of als tekst in uw e-mailbericht, zodat wij de tekst kunnen kopiëren waardoor er geen fouten
kunnen worden gemaakt bij het overnemen van uw tekst. Inzenden aan yapa79dw@kpnmail.nl
Vergeet u vooral ook niet te vermelden waar, wanneer, hoe laat en vermeld s.v.p. een informatie (e-mail)
adres en/of een telefoonnummer.
De evenementenlijst wordt met zorg samengesteld. Niet alle evenementen zijn gratis te bezoeken. Ook
parkeren is niet altijd gratis. De redactie van de OVVP Nieuwsbrief kan niet garanderen dat de vermelde
evenementen en beurzen op de vermelde tijdstippen plaatsvinden. Om zeker te zijn kunt u via de
aangegeven info-adressen opvragen of de gegevens (nog) juist zijn.
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