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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  juni 2021 - 15e jaargang – nummer: 186 
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 eindelijk zover, WE GAAN WEER BEGINNEN !!!! 

In overleg met Camping ´t Haasje gaan we op woensdag 16 juni a.s. weer van start met onze eerste 

ledenbijeenkomst in 2021. Na bijna een jaar kunnen we eindelijk samenkomen om lekker bij te kletsen 

en natuurlijk te postzegelen. Uiteraard moeten we ons  aan de regels houden en mogen er maar 50 

mensen in de zaal zitten.  We hebben ook de aanvangstijd een beetje moeten 

aanpassen omdat de zaal om 22.00 uur gesloten moet zijn. Daarom starten we met 

de vergadering om 19.30u.   (de zaal is open vanaf 19.00 uur)  

Op deze avond zullen we de uitgestelde algemene jaarvergadering houden en 

worden ook de jubilarissen van 2020 gehuldigd. Natuurlijk is de maandelijkse 

clubveiling weer onderdeel van het programma. 

Als u deze eerste bijeenkomst wilt bezoeken dan willen wij u erop attenderen dat 

een mondkapje verplicht is bij het betreden van de zaal. Ook moeten wij u 

mededelen dat de entree bij camping ’t Haasje is gewijzigd. Als u vanaf Oosterhout komt gaat u bij de 

rotonde linksaf en daarna direct rechts. Komt u vanaf Rijen dan gaat u op de rotonde rechts en daarna 

weer direct rechts. De ingang aan de Vijfeikenweg is afgesloten. Bij de slagboom neemt u een kaartje 

en de slagboom gaat open. Parkeren kan dan op de bekende parkeerplaats. 

Ik zie u graag op 16 juni en tot dan,  

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 16 juni 2021; woensdag 15 september 2021; 

woensdag 20 oktober 2021; woensdag 17 

november 2021; woensdag 15 december 2021 
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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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Inrit naar ’t Haasje gewijzigd: 
 
U kunt niet meer vanaf de Vijfeikenweg direct naar de parkeerplaats bij de ingang van 

’t Haasje rijden.  

Vanuit Oosterhout rijdt u tot de rotonde, neemt de 3e afslag rechts en meteen daarna 

direct rechts.  
Vanuit Rijen rijdt u tot de rotonde en neemt de 1e  afslag rechts en daarna direct rechts. 

Op die manier komt u bij de ingang van ’t Haasje. 

 
Brabantse Filatelistendagen (Postzegelbeurzen):  
 

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:   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 – De middag staat onder leiding van Cees Pijpers. De 

komende soosmiddagen:  In 2021:  ; 30 juni 2021; 29 september 2021; 27 oktober 

2021; 24 november 2021 – 29 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. 

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
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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… 

 

 
Voordelig zegels en benodigdheden kopen: Leden Service Dienstdienst: 
 
Bij onze Leden Service Dienst 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 (J.A.G.) Hofkens, 

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

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

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

 

 
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. 

 

Saint-Pierre en Miquelon 

 
Saint-Pierre en Miquelon bestaat uit een groep van acht kleine eilanden met als hoofdplaats Saint-Pierre. 

De eilandengroep werd in 1520  officieel ontdekt door de Portugese ontdekkingsreiziger João Alvares 

Fagundes. In 1536 – nam Jacques Cartier de eilanden in bezit voor de Franse koning Frans I. De eilanden 

liggen ongeveer 25 km voor de kust van het schiereiland Burin van 

het Canadese eiland Newfoundland, in het noorden van de Atlantische 

Oceaan.  

Officieel wordt deze Franse archipel 

de  ‘Collectivité Territoriale Saint-Pierre-et-

Miquelon’ genoemd. De voornaamste bron 

van bestaan is 

de visserij (vooral kabeljauw). De eilanden 

zijn bevoorradingsplaatsen van waaruit 

vissersschepen de vissersbanken kunnen 

bereiken. Vanwege de granietachtige bodem 

is er nauwelijks landbouw. De inwoners van 

deze eilanden zijn voornamelijk 

afstammelingen van Basken, Normandiërs en Bretons, wat te zien is 

aan de vlaggen van deze drie regio's boven in het wapen en links op de vlag van Saint-Pierre en 

Miquelon. In 2003 werd de status van de eilanden wordt gewijzigd 

naar overzeese gemeenschap. 

Waarschijnlijk wist u dit allemaal wel…….? Maar deze informatie 

hebben we nodig om even in te gaan op de ontdekking van een 

postzegel met een nominale waarde van € 0,95, uitgegeven op 8 

november 2018, door LaPoste, de Franse posterijen, verantwoordelijk 

voor de uitgifte van postzegels van  Saint-Pierre et Miquelon. De 

postzegel geeft de informatie dat de waarde in Euro’s is, een logisch gevolg van het feit dat Saint-Pierre 

en Miquelon deel uitmaakt van Frankrijk en dus eigenlijk gewoon een stuk(je) Frankrijk is. Eigenlijk 

mailto:j.hofkens@ziggo.nl
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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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was dit ooit een kolonie, maar nu is het dus een onomstreden deel van La République, van Frankrijk 

dus. Als het ooit  Nederlands was geweest was het waarschijnlijk al lang geleden zelfstandig geworden 

en zouden de Fransen inmiddels voor kolonisten zijn uitgemaakt en het land uit gestuurd.  

De belangrijkste informatie op deze fraaie postzegel ligt echter opgesloten in de afbeelding van een 

fraaie paddenstoel – u moet echt wel even goed kijken, maar dan herkent u hem natuurlijk meteen, de 

‘Marasmius oreades’ of, zoals op de postzegel in tekst opgenomen, de ‘Faux 

mouseron’.een paddenstoel uit de familie Marasmiaceae. Het is een eetbare soort, die goed te herkennen 

is aan de brede klokvormige, geelbruine hoed met ver uit elkaar staande lamellen. De hoed heeft een 

doorsnede van 3-5 cm. Deze is bolvormig tot gespreid en is bultig en taai. De kleur varieert van roze-

bruin tot licht geelbruin. De rand is gestreept of gegroefd. De steel is 4,5-5,5 cm hoog en 2,5-3 mm dik. 

De steel is stevig en geelachtig bruin. De lamellen zijn witachtig, breed en staan ver uit elkaar. De sporen 

zijn wit. De ‘Marasmus oreades’ komt vrijwel overal voor, 

ook in Nederland. 

Overigens is het ten aanzien van de eetbaarheid wel 

belangrijk dat u, voordat u deze fraaie paddenstoel gaat 

consumeren, er heel goed van overtuigd bent dat het de 
weidekringzwam (Marasmius oreades) is. In de wereld 

van de paddenstoelen komen soorten voor die heel erg 

lijken op soortgenoten die blijkbaar uiterst giftig zijn. De 

weidekringzwam is makkelijk te herkennen, maar 

beginners moet oppassen voor verwisseling met andere 

paddenstoelen die in het gras groeien, zoals de witte weidetrechterzwam (Clitocybe dealbata). Die is erg 

giftig en groeit vanaf augustus tot oktober.  De weidekringzwam is een lekkere paddenstoel die door 

gastronomen hoog wordt aangeslagen. Hij mag niet rauw gegeten worden, want dan is hij licht giftig.  Ze 

lenen zich om te smoren, te stoven of te bakken, bijvoorbeeld in combinatie met vlees of vis, of in 

combinatie met andere paddenstoelen in sauzen, salades en soepen. De weidekringzwam heeft opvallend 

veel geur en smaak voor zo’n klein paddenstoeltje. Gedroogde exemplaren zijn overigens nog veel 

intenser van geur. Pas op, de weidekringzwam is rauw giftig! Dit gif verdwijnt als de zwam wordt verhit 

of gedroogd. Weidekringzwammetjes zijn echt prachtige kleine paddenstoelen. Ze vormen vaak mooie 

heksenkringen in bermen en plantsoen. Het jaar erop zie je aan de verkleuring van het gras waar ze 

gestaan hebben. Elk jaar schuift de heksenkring enkele centimeters op in het gras, de kringen worden 

dus ieder jaar iets groter. Door de stikstofverbindingen die het mycelium maakt ontstaan er vaak kale 

plekken in gazons en daardoor wordt hij gezien als een schadelijke paddenstoel voor tuinliefhebbers. 

(Anna C. van der Maade– 200612) 

 
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 

 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paddenstoel_(schimmel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marasmiaceae
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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. Als u de nieuwe 

Oosterhouter Post wit zien, dan kan 

dat door hier te klikken.  

(Ctr+klik) 

 

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

2021    

Deze bladerbare versie werkt ook op mobiele telefoons en 

tablets.  

 
Het is hoe dan ook de moeite waarde eens te kijken op onze 

website:  www.oosterhouterpost.nl   

 

 

 

 

 

Hertogpost 2021: 
 
Eén van de grootste en bekendste filatelistische evenementen van 2021, de geplande postzegel-

tentoonstelling, expositie en handelarenshow HERTOGPOST 2021 in ’s-

Hertogenbosch 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 ’s-

Hertogenbosch. 

 
 

125 jaar Lycée des Arts et Métiers - Luxemburg:            

       

Het Lycée des Arts et Métiers   (LAM)   is een school in Limpertsberg – (stadsdeel van de stad  

Luxemburg). De school werd opgericht op initiatief van Paul Eyschen bij wet op 14 maart 1896. 
In 1909 begon de bouw van het schoolgebouw volgens de plannen van de schilder en architect 

Sosthene Weis, die werd geopend in 1911. Het doel was om de beginnende ambachtslieden 

naast hun beroepsopleiding ook algemene kennis te verschaffen. Het Lycée des Arts et Métiers 

is de oudste technische middelbare school in Luxemburg. Opgericht als ambachtsschool 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/109/41458ISSUE109_z5Mq_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/109/3b2845e39f482f76b0677fb2ca1f482f
https://flipboek.editoo.nl/41458/109/3b2845e39f482f76b0677fb2ca1f482f
http://www.oosterhouterpost.nl/
https://de.wikipedia.org/wiki/Limpertsberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg_(Stadt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Eyschen
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosth%C3%A8ne_Weis&action=edit&redlink=1
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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(handwierkerschoul)  met de naam  ‘Lycée Technique des Arts et Métiers’ wordt de school 

sinds 2015 ‘Lycée des Arts et Métiers’ genoemd.  

Gedurende zijn 125-jarig bestaan heeft de school altijd een vooruitstrevende rol gespeeld in de 

ontwikkeling van het onderwijs en heeft zich onderscheiden door de 

grote diversiteit aan opleidingen, zowel 

professioneel als algemeen, maar ook door 

zijn voortdurende inzet voor innovatie, 

waardoor het steeds meer cursussen heeft 

kunnen aanbieden. Deze school heeft veel van 

de beste kunstenaars van het Groothertogdom 

Luxemburg opgeleid, waaronder Joseph 

Kutter, Nico Klopp, Jean Noerdinger, 

Auguste Trémont en Lucien Wercollier, om 

er maar enkele te noemen, die "klassiekers" van de Luxemburgse kunst 

zijn geworden op het gebied van schilderkunst en beeldhouwkunst.   

Op 11 mei 2021 gaf de Luxemburgse Post een zegel uit ter gelegenheid van het125 jarige 

bestaan van het Lycée des Arts et Métiers    met een nominale waarde van €  0,80.  Ontwerp: 

Charel Heng Lepage (LU). Druk: Offsetlitho, Cartor Security Printing, Meaucé La Loupe (FR) 

Formaat: 33 x 45 mm, 10 zegels op een vel 

 
Houdini – boeienkoning: 

Harry Houdini, (1874-1926) de bij velen nog steeds bekende 

Amerikaans goochelaar en boeienkoning werd in Boedapest 

(Hongarije) geboren als Ehrich Weiss, zoon van een rabbijn. 

Toen hij vier was verhuisde hij met zijn familie naar de 
Verenigde Staten, waar hij opgroeide in Appleton (Wisconsin) 

in een groot gezin. Toen hij dertien was verhuisde hij met zijn 

vader naar New York, de familie kwam later. Hij begon als 

circus-artiest en goochelaar, hij koos als artiestennaam 

Houdini, als eerbetoon aan de Franse goochelaar Jean Eugène 

Robert Houdin. 

Houdini trok, samen 

met zijn vrouw Bess, 

vele jaren rond als 

weinig succesvol 

vaudeville-artist, 

maar in 1899 kwam er een doorbraak toen hij meer aandacht 

begon te besteden aan een van de 

onderdelen van zijn repertoire: het 

ontsnappen uit handboeien. Omdat 

het publiek meestal aannam dat de 

gebruikte boeien geprepareerd waren, 

had die prestatie tot dan toe weinig 

indruk gemaakt. In een serie 

publiciteitsstunts ontsnapte Houdini 

echter uit politiecellen en uit 

politiehandboeien die door 

deskundigen werden aangebracht, wat 

hem grote naamsbekendheid 

opleverde, vooral toen theateragent Martin Beck zorgde dat hij 

Houdin (1805-1871) werd geboren in Blois als Jean-Eugène Robert, maar hij nam de naam 

aan van zijn vrouw Cécile Édlantine Houdin, hij werd Robert Houdin, de naam waarmee hij 

optrad. Houdin wordt gezien als de vader van de illusionisten. Hij verstond de kunst bij de 

toeschouwers de illusie te wekken van toverij, door toepassing van psychologie, 

handvaardigheid en mechanische hulpstukken, die soms zelfs elektrisch werden 

aangedreven. Hij trad op in avondkostuum en verklaarde zijn acts vaak als bovennatuurlijk 
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kon optreden in de twee grote ketens van variététheaters die destijds de top van het genre in Amerika 

vertegenwoordigden: de Orpheum-theaters aan de westkust en de Keith-theaters aan de oostkust. Toen 

na enige tijd het succes wat verminderde besloot hij in 1900 zijn geluk te zoeken in Europa, waarbij hij 

ook in Nederland optrad. Tijdens de tournee door Europa groeide Houdini uit tot de legende die hij tot 

ver na zijn dood zou blijven.  

Gedurende de tijd dat Houdini in Europa optrad kwamen steeds meer concurrenten die probeerden zijn 

succes te evenaren door soortgelijke trucs te vertonen. Bij enkele van hen kwam Houdini onverwacht 

op het toneel, waarbij hij zijn concurrenten uitdaagde. De hierbij veroorzaakte inci-denten, die overigens 

door Houdini altijd goed werden uitgespeeld, kreeg hij opnieuw veel publiciteit. Later kwam zijn broer 

Theodore over naar Europa die onder de naam Hardeen (Houdini de Tweede) dezelfde show gaf als 

Houdini. Theodore zou dit tot ver na de dood van Houdini voortzetten.  

\Houdini overleed op 52-jarige leeftijd aan een verwaarloosde blindedarmontsteking. Lange tijd werd 

verondersteld dat dit een gevolg was van een aantal stompen in zijn maag, 

die hij kort voor zijn dood toestond om te laten zien hoe sterk zijn 

buikspieren waren. Medici zijn het er echter over 

eens dat een appendicitis nooit door dergelijke 

externe factoren kan worden veroorzaakt. In 1926 

bestonden nog geen antibiotica. Zijn ontstoken 

blindedarm, hoewel operatief verwijderd, had een 

infectie veroorzaakt, die men niet kon bestrijden. 

Men probeerde dat door zijn buikholte te spoelen  

In 1953 werd  door Paramount Pictures een 

biografische film gemaakt over het leven van Harry 

Houdini, met Tony Curtis in de hoofdrol.  De film 

details geven een zeer fictief verhaal van Harry 

Houdini’ s leven.  De film volgt zijn meest gevaarlijke stunts en magische 

trucs, samen met zijn liefde Bess.  De dood van de kunstenaar  is in de film uitgebeeld als een mislukking 

bij het ontsnappen uit een ton gevuld met water.                               

(Anna C. van der Maade – 210226) 

 

Uit die tijd stamt de anekdote dat Vincent Eras de toenmalige directeur van de Lips-
Slotenfabrieken in Dordrecht een bezoek bracht aan een optreden van Houdini. 
Tijdens zijn voorstelling gaf Houdini aan, alle soorten van (hang)sloten te kunnen 
openen, van welk merk dan ook, Sargeant, Chubb of Lips, het maakte hem niet uit. 
Eras vroeg Houdini te ontmoeten en tijdens een kort gesprek in de pauze gaf Eras 
aan dat Houdini niet zou kunnen ontsnappen, wanneer hij zou worden geboeid met 
Lips hangsloten. Omdat de door Houdini gebruikte sloten waren voorbewerkt, wist 
hij dat het hem dan inderdaad niet zou lukken, vandaar dat hij tegen Eras zei dat hij 
het in de volgende voorstelling goed zou maken. Toen Eras de volgende avond 
opnieuw de voorstelling bezocht zei Houdini: “Dames en heren, ik kan alle sloten 
openen, van welk merk dan ook, behalve die van Lips”, waarna Eras tevreden 
huiswaarts keerde. 
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Snaarinstrumenten op Spaanse zegels: 
 
Vijf snaarinstrumenten afkomstig uit verschillende delen van de wereld zijn onderwerp voor een serie 

fraaie zelfklevende zegels uit Spanje, uitgegeven in 2012.  

De harp werd al sinds de oudheid gebruikt in het oude Mesopotamië en in Egypte vanwaar het instrument 

werd verspreid naar het antieke Griekenland en naar Aziatische landen. Het hoogtepunt van gebruik van 

de harp werd bereikt gedurende de Middeleeuwen en de Renaissance. Daarna liep de belangstelling 

terug vooral door het gebrek aan halve tonen. Vandaag de dag wordt de harp o.a. gebruikt om te uploaden 

als beltoon voor moderne telefoons.                  

De balalaika is van Russische oorsprong en wordt ook nu nog gebruikt voor het spelen van populaire 

muziek. De kast van het instrument is driehoekig en bijna plat. Het instrument heeft drie snaren die met 

een plectrum worden bespeeld. De balalaika is bekend sinds het eind van de 17e eeuw.             

De banjo werd op grote schaal gebruikt door de zwarte muzikanten in Amerika in de 19e eeuw. De 

muziekkast is rond van vorm, bekleed met huid en voorzien van vijf of zes snaren. De banjo is onmisbaar 

voor Country muziek en Jazz.                    

De sitar is van oorsprong afkomstig uit India. Het instrument produceert een fijn metaalachtig geluid en 

het geeft een goede begeleiding bij poëtische onderwerpen. De muziekkast is pompoenvormig, het 

aantal snaren varieert tussen 18 en 26 stuks, die worden bespeeld met een plectrum.                                         

De rebec tenslotte werd geïntroduceerd door de Moren die Europa en met name Spanje binnenvielen in 

de Middeleeuwen. Het instrument heeft meestal drie snaren en werd vooral in de Middeleeuwen veel 

gebruikt als begeleidingsinstrument voor minstrelen en als begeleiding bij de dans.              

De afgebeelde instrumenten zijn te zien in het  Museum van Interactieve Muziek in Malaga.              

(Willem-Alexander Arnhemer – 140527 - bronnen: Catálogo de sellos España – Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos España) 

 
 

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 

 

 

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/   

http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
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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 

 

 

 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’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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.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.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. 

 

 
Bezoekt u 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. 

 

 
 

 

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". 

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
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In Duitsland: Mooiste postzegel 2020: Bij Maja wint enquête 
 
Uit een enquête van Deutsche Post blijkt: voor meer dan 17.000 verzamelaars en briefschrijvers is de 

zegel met een afbeelding van "Biene Maja" (MiNr. 3577) de mooiste postzegel van het jaar 2021. De 

speciale postzegel met de bij Maja werd op 3 december 2020 gepubliceerd door Deutsche Post. Het 

behoort tot de postzegelserie "Helden van de kinderen". Het 

ontwerp van de postzegel is van grafisch ontwerper Jennifer 

Dengler. De deelnemers noemden het plezier van kleur, 

beeldcompositie en originaliteit van het merkmotief als 

redenen voor hun keuze.  

Maja werd ook al 

eens afgebeeld op 

een ‘Briefmarke für 

die Jugend’ uit 1998. 
 

De  zegels met "Sesamstraat" (MiNr. 3530) van 2 maart 2020 en 

"Haselmaus" (3563) uit de serie "Junge Wildtiere”van 3 september 

2021 kwamen naar de plaatsen 2 en 3 van de verkiezing voor de 

mooiste postzegel 2020. Jennifer Dengler ontwierp ook deze 

zegels.  
De enquête naar de mooiste postzegel is tussen 2 en 23 maart 2021 

online en anoniem uitgevoerd. De leeftijd van 60 procent van de deelnemers lag tussen de 30 en 60 jaar. 

De meesten deelnemers waren vrouwelijk.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedreigde Bijen:  
 
De samenwerkende postbedrijven in Europa geven al 65 jaar postzegels uit met een gemeenschappelijk 

thema. Sinds 2002 is aan deze uitgifte een ontwerpwedstrijd verbonden: de EUROPA Stamp Best 

Design Competition. De competitie wordt uitgeschreven door PostEurop, de organisatie waarin alle 

Europese nationale postbedrijven samenwerken. Voor 2021 staat de ontwerpwedstrijd in het teken van 

Endangered National Wildlife (bedreigde nationale wilde dieren). Voor PostNL is dit aanleiding om op 

https://www.briefmarkenspiegel.de/2012/07/03/biene-maja-ganzsachen-philatelie/
https://www.briefmarkenspiegel.de/2012/12/15/ernie-und-bert-als-poststempel/
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10 mei 2021 het postzegelvel Bedreigde bijen uit te geven. Op deze postzegels staat de 

waardeaanduiding internationaal 1 voor post tot en met 20 gram met een internationale bestemming.  

Bijen zijn insecten die net als wespen en 

mieren tot de vliesvleugeligen 

(hymenoptera) behoren. Naast de 

bekende honingbij en de hommel 

komen er in ons land allerlei soorten 

solitaire bijen voor, ook wel wilde bijen 

genoemd. Zoals de naam zegt, doet de 

solitaire bij alles alleen: nesten maken, 

voedsel zoeken en eitjes leggen. Er zijn 

331 soorten bijen die zich in ons land 

regelmatig voortplanten. De grootte van 

deze bijensoorten verschilt aanzienlijk: 

van enkele millimeters tot ongeveer 

anderhalve centimeter. Meer dan de 

helft (55 procent) van de 331 soorten 

wilde bijen staat op de Rode Lijst van 

Nederlandse bijen (2018) van het 

ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. De soorten staan op 

deze lijst omdat ze verdwenen zijn uit 

ons land, (ernstig) bedreigd worden, 

kwetsbaar of gevoelig zijn. Er lijkt 

steeds meer aandacht voor het lot van de wilde bij te komen. Aan de Nationale Bijentelling 2021 in het 

weekend van 17 en 18 april deed een recordaantal mensen mee. Zij telden meer bijen dan het jaar 

daarvoor. 

Op 10 mei 2021 werden in Nederland postzegels uitgegeven ter ondersteuning van het beschermen van 

bijen. Gedrukt door Joh. Enschedé, in velletjes van 6 zegels. Uitgifte 58.000 velletjes.  

(PostNL – 210430) 

 

 

Franklin Delano Roosevelt, President, Staatsman en Filatelist.  
 

Franklin Delano Roosevelt werd op 30 januari 1882 geboren, als 

kind van welvarende ouders  op het landgoed Hyde Park in de staat 

New York. De Roosevelts hadden fortuin gemaakt in de 

suikerraffinage en hadden dat geld belegd in land. James 

Roosevelt, Franklins vader, bleef actief in de handel en probeerde 

onder meer monopolies op te bouwen in mijnbouw en in het 

spoorwegnet van het zuiden.  

Hij investeerde ook aanzienlijk veel geld in de bouw van een 

kanaal door Nicaragua. Franklin genoot een bevoorrechte 

opvoeding waarbij vooral zijn moeder Sarah zich streng over hem ontfermde. Hij kreeg volop de 

gelegenheid om verschillende hobby's te beoefenen. 
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Hij reed pony, verzamelde postzegels, hield van vissen, en zette vogels op die hij had geschoten. Zijn 

grote passie zou echter heel zijn leven het zeilen blijven. Hij ging naar Harvard University en volgde 

daar colleges in economie, 

staatsinrichting en 

geschiedenis. Daarna 

studeerde hij rechten aan de 

Columbia Law School  in 

New York. In 1907 werd hij 

beëdigd als advocaat en 

werkte vanaf toen als civiel 

jurist. 

In 1921 werd Roosevelt 

getroffen door poliomyelitis (kinderverlamming). Deze ziekte 

verlamde zijn hele onderlichaam. In 1927 stichtte hij in een 

gezondheidsoord in Georgia een vereniging om andere slachtoffers van deze ziekte 

te helpen. Omstreeks die tijd was Roosevelt weer terug in de politiek. Als 

politicus van de Democratische Partij was Roosevelt van 1929 tot 1932 de 

44e Gouverneur van New York. Tijdens de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen van 1932 was Roosevelt de kandidaat van de 

Democratische Partij, mede d oor de slechte economie versloeg hij de 

zittende president Herbert Hoover en werd de 32e  president van de 

Verenigde Staten. Hij is de enige Amerikaanse president die vier keer 

gekozen is, een record dat niet meer verbeterd kan worden omdat sedert 

Amendment XXII uit 1947 de president maar éénmaal herkozen kan worden. Op 

12 april 1945 overleed Roosevelt aan een beroerte op 63-jarige leeftijd in Warm Springs (Georgia). 

Het was vroeger in Amerika verboden om zegels in catalogi en dergelijke af te beelden om het namaken 

te voorkomen. Om het verzamelen van postzegels te bevorderen forceerde Roosevelt in 1938 een wet, 

die het aan filatelistische uitgevers mogelijk maakte ook zegels van Amerika na te maken, zij het in 

afwijkende formaten. Roosevelt hield zich intens bezig met het postzegel-uitgifteprogramma van de 

Verenigde Staten. Hij gedroeg zich hierbij vaak nogal bemoeizuchtig. Hij wilde alles eerst beoordelen. 
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Hij bemoeide zich met alle onderwerpen van de schetsen tot aan de druk- en kleurproeven toe. Alle 225 

uitgegeven postzegels tijdens zijn administratie moesten voorzien zijn van zijn persoonlijke 

goedkeuring. Zijn laatste officiële bemoeienis met het Post Office Department betrof de uitgifte van een 

United Nations-herdenkingszegel welke hijzelf had ontworpen. De zegel 

draagt de inscriptie "TOWARD UNITED NATIONS" en werd 

uitgegeven om de eerste zitting van de United Nations Organization 

Conference in 1945 te herdenken. Een half uur voor zijn plotselinge 

overlijden had Roosevelt besloten dat hijzelf de eerste dag de verkoop 

zou verrichten in San Francisco. 

Roosevelt stierf op 12 april 1945 in 

Warm Springs in Georgia, dertien 

dagen voordat de zegel in de verkoop 

ging. Ter zijner nagedachtenis werd het 

ontwerp aangevuld met de woorden: 

"Franklin D. Roosevelt". Het was hem 

als staatsman en als filatelist niet 

gegeven de dag der overwinning en de 

Nazi capitulatie te beleven.  

 

Franklin Delano Roosevelt, geboren op 30 januari 1882 in Hyde Park, 

New York, staat bij velen in de persoonlijke Top 5 van favoriete Amerikaanse presidenten (anderen op 

die lijst zijn o.m. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en John F. Kennedy). 

Hoewel hij tal van prestaties heeft geleverd tijdens zijn 12-jarige en 42-daagse regering, is voor ons 

filatelisten interessant  te weten over zijn filatelistische activiteiten. Hij was niet alleen een fervent 

postzegelverzamelaar, maar hij had ook meer invloed op de activiteiten van het Amerikaanse posterijen 

dan enig ander lid van de regering. Roosevelts laatste presidentsdaad voor zijn dood op 12 april 1945 

was het ondertekenen van de definitieve goedkeuring van een aanstaande conferentie die leidde tot de 

oprichting van de Verenigde Naties. 

Het verzamelen van FDR-gerelateerde postzegels en ander filatelistisch materiaal (inclusief items die 

ooit thuishoorden in de eigen collectie van de "Filatelist in Chief" ) is een van de favoriete zaken in de 

eigen collectie van velen. Postzegels met afbeeldingen van Roosevelt zijn te zien op uitgiften in vele 

landen.   

(Anna C. van der Maade - bron - gedeelte: OP   maart   1983). 

 

 

 

Veilinglijsten: Bij deze Nieuwsbrief ook de 

veilinglijst voor de volgende 

ledenbijeenkomst:   

 

 

u kunt ook schriftelijk bieden via:                                                        

petercmhendrickx@home.nl  
 uw reacties 

 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
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Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

   

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 
 
 

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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Geleen: De Philatelist in Geleen organiseert  bijeenkomsten op - Datums in 2021: 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: . 

 

’s-Hertogenbosch: Hertogpost 2021: 16 t/m 18 december 2021 – Hertogpost 2021 – Brabanthallen, Diezerkade 2, ’s-

Hertogenbosch. 

 

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 - 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:   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.  

 

 

 

mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
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
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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No. Land Omschrijving p/o/g 
Cat. 
prijs Limiet 

1 Spanje Pzb 4288 p  13,00 2,40 

2 Nederland 2716a-f + 2697-2706 g 16,20 3,20 

3 Duitsland pakketkaart g   5,00 

4 Nederland grenzeloos Brazilie p   5,00 

5 Nederland 8 oude  briefkaarten g   5,00 

6 Nederland 
diverse blokken w.o. 
Amphilex p 100,00 20,00 

7 Nederland vel paddenstoelen p   4,40 

8 Nederland 10 persoonlijke zegels g   4,00 

9 Nederland blok 2688 dag vd postzegel p   4,40 

10 Nederland FDC 29+32 bes 70,00 7,00 

11 Curacao/Antillen stockboek p/g 1820,00 20,00 

12 Bundespost stockboek p 3400,00 35,00 

13 Nederland stockboek 1867-1970 g 650,00 20,00 

14 D.D.R. stockboek p 425,00 10,00 

15 Berlijn+D.D.R. stockboek g 1000,00 10,00 

16 Motief stockboek met cassette p/g   5,00 

17 Nederland 
stockboek 130 
compl.uitgiften p   15,00 

18 Aruba 1986-2001 p 325,00 20,00 

19 Suriname stockboek p/g 426,00 10,00 

20 Nederland stockboek 1974-1994 p 172,00 5,00 

21 Motief stockboek sport p/o/g   4,00 

22 D.D.R. stockboek blokken p/g   4,00 

23 U.S.A. stockboek p   15,00 

24 Zuid Afrika stockboek p   12,00 

25 Canada stockboek p/g   10,00 

26 Wereld dik stockboek p/o/g   15,00 

27 Liechtenstein 10 velletjes p/g   10,00 

28 Portugal stockboek g   2,60 

29 Joegoslavie stockboek p/g   12,00 

30 Oostenrijk blokken 30 en 39 p 50,00 8,60 

31 Nederland Kinderbedankkaarten g 32,00 4,00 

Veiling 463 – 16 juni 2021 
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32 Nederland 3362a-f g 9,80 1,60 

33 Nederland 3473a-f g 9,80 1,60 

34 Nederland 3694a-e g 6,50 1,40 

35 Nederland automaat 1-11+13-19 g 19,30 2,60 

36 Nederland automaat 15 zegels g 18,80 2,60 

37 Nederland nr 45 g 20,00 3,00 

38 Wereld stockboek p-o   3,00 

39 Bundespost stockboek g   3,00 

40 Europa stockboek g   5,00 

41 Wereld klein stockboek p/o    2,60 

42 Wereld doos poststukken etc.     5,00 

43 Nederland 346-349 g 99,00 10,00 

44 Nederland 474-489 o 168,00 12,00 

45 Nederland 356a-d + 379a-d p 134,00 15,00 

46 Wereld 5 restant rondzendboekjes g 110,00 3,00 

47 Duitse Rijk 702-713 g 40,00 4,00 

48 Duitse Rijk 730-738 o 26,00 3,00 

49 Duitse Rijk 823-825+diversen o 30,00 3,00 

50 Duitse Rijk 873-885+diversen o 40,00 5,00 

51 Berlijn nr 85 g 50,00 5,00 

52 Berlijn  3 series p  26,50 3,00 

53 Berlijn 2 series +  blok 8 p 18,00 2,00 

54 Duitse Rijk 430-434 o 75,00 12,00 

55 Duitse Rijk 512-528  o 60,00 9,00 

56 Duitse Rijk 584-585 p 28,00 2,00 

57 Duitse Rijk 529-539 g 95,00 10,00 

58 Duitse Bezetting Roemenie Porto 1-5 g 60,00 8,00 

59 Duitse Gebieden Obersilezie 41-43 g 24,00 4,00 

60 Sovjet Zone 9 series tussen nr 51 - 99 o 14,40 2,00 

61 Sovjet Zone 8 series tussen 124 - 165 o 19,20 3,00 

62 Danzig 281-282+306-308 o 12,50 2,40 

63 Memelgebied 47-51+108-109+119-120 o 9,00 1,80 

64 Nederland blok 2566-2567 p 9,00 3,60 

65 Nederland blok 2577-2578 p 18,00 5,00 

66 Nederland 2570-2575 p 17,90 4,00 

67 Nederland  vel 2581-92 p 10,80 3,60 

68 Nederland vel 2593-2602 p 9,00 3,60 
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69 Nederland vel 2603-2607 p 7,50 2,40 

70 Nederland vel 2609-18 blok 2608 p 13,20 4,20 

71 Nederland Davo album     5,00 

72 Amerika stockboekje g   4,00 

73 Bundespost 173-176 g 100,00 10,00 

74 Suriname 183-186+257-273+285-294 o 64,60 6,00 

75 Antillen 234-243 o 95,00 8,00 

76 Duitse Rijk 140-153 g 35,00 3,60 

77 Duitse Rijk 158-176 g 75,00 9,00 

78 Duitse Rijk Dienst 114x-131x g 80,00 10,00 

79 Belgie spoorweg TR170-173 g 34,75 5,00 

80 Belgie spoorweg/strafport op bladen o/g   7,00 

81 Nederland 332-345 p 32,50 5,00 

82 Nederland 346-349 o 600,00 60,00 

83 Nederland 356-373 p 200,00 30,00 

84 Nederland 356a-d+379a-d p/o  130,00 12,50 

85 Nederland 534-537 g 35,00 5,00 

86 Belgie Blokken 13+14 p 21,00 4,00 

87 Belgie Blok 15 p 36,00 7,00 

88 Belgie Blok 16 p 36,00 7,00 

89 Belgie Blokken 17+18 p 27,00 5,00 

90 Belgie zakje 400 zegels g   2,00 

91 Motief stockkaart  voetbal p/g   1,40 

92 Berlijn 35-41 g 350,00 28,00 

93 Berlijn  2 series   g 19,50 2,00 

94 Berlijn  diversen p 13,70 1,40 

95 Nederland stockboekje p/o/g 161,00 8,00 

96 Wereld ringband  diversen g   8,00 

97 Motief ringband schilderijen o/g   5,00 

98 Wereld stockboek 1600 zegels g   8,00 

99 Wereld stockboek 1100 zegels g   7,00 

100 Wereld WONDERDOOS p/o/g   10,00 

101 Duitse Rijk 301A-312A incompleet g 200,00 12,50 

102 Duitse Rijk nr 1,15,23 en 29 div.kwal. g 480,00 35,00 

103 Ierland/Engeland stockboek     4,00 

104 Finland/Denem. stockboek     3,00 
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105 Vaticaan/Wereld stockboek     3,00 

106 Wereld stockboek     2,00 

107 Wereld stockboek     2,00 

108 Portugal/wereld stockboek     4,00 

109 Europa stockboek     4,00 

110 Berlijn 140--154+187+231 o 52,00 5,00 

111 Duitse Rijk blok 9 p  32,00 5,00 

112 Duitsland blok 2 + 3 p 33,00 5,00 

113 Duitsland nr 285y p 10,00 1,00 

114 Duitsland blok 7 + 8 p 12,50 2,00 

115 D.D.R.  postzegelboekje H-7,8,9 p   1,60 

116 Zweden nr 290 o 130,00 8,00 

117 Italie nr 844 o 10,00 1,00 

118 Oostenrijk 2 stockboeken p   15,00 

119 Nederland 320 zegels g   2,00 

120 Belgie   320 zegels g   2,60 

121 Nederland Kinderbedankkaart 1967   17,00 2,00 

122 Nederland Kinderbedankkaart 1970   10,50 1,60 

123   Kinderbedankkaart 1971   9,00 1,00 

124 Nederland collectie in Safe 1971-1986 p   6,00 

125 Suriname/Antillen automaatboekjes in Safe alb. p   5,00 

126 Nederland collectie in DAVO 1869-1985 p/g   6,00 

127 Suriname/Antillen mooie collectie in DAVO   p   7,00 

128 Diversen dik stockboek blauw zgan   7,60 

129 Diversen dun stockboek blauw     3,60 

130 Wereld 2 enveloppen poststukken     2,00 

131 Wereld 5 restant rondzendboekjes   80,00 8,00 

132 Nederland diverse postzegelmapjes   40,70 4,00 

133 Nederland jaarcollectie 1990   40,35 4,00 

134 Belgie/D.D.R. stockboek 33 series p 105,00 10,00 

135 Belgie/Polen stockboek g   5,00 

136 D.D.R.  stockboek 200 series p   15,00 

137 Nederland 
Prestigeboekje Going for 
gold p 30,00 3,00 

138 Belgie jaargang 1980 p 48,00 5,00 

139 Nederland V 2065-2076 p 11,00 4,00 

140 Nederland V 2514  p 15,00 7,00 
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141 Newfoundland 218-231 p 55,00 5,00 

142 Hongarije blokken 99a+103a p 27,00 4,00 

143 Nederland 8 series op kaart g 35,00 2,00 

144 Nederland 5 series op kaart g 53,00 3,00 

145 Nederland 5 series op kaart g 45,00 2,60 

146 Nederland Schaubek album oud  g   2,60 

147 Wereld stockboek allerlei g   2,60 

148 Nederland 240-243 p 55,00 3,00 

149 Wereld stockboekje allerlei g   2,00 

150 Wereld stockboek allerlei g   2,60 

    TOTAAL 1.022,40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars    

opgericht 10 februari 1973 

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van 

Filatelistenverenigingen 
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