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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  juli 2021 - 15e jaargang – nummer: 187 
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, 

 

Op woensdag 16 juni zijn we dan eindelijk weer van start gegaan met onze eerste ledenbijeenkomst in 

2021.  Bijna 40 leden hadden de moed om de eerste verenigingsavond van 2021 te bezoeken. Bij 

binnenkomst werd hun moed beloond met een kopje koffie of thee met cake. Om half acht werd de 

avond gestart, en werden eerst de agendapunten van de algemene jaarvergadering behandeld. Daarna 

was er veel aandacht voor de jubilarissen van 2020 die bijna allemaal present waren. Zij ontvingen hun 

presentje en een groot applaus van alle aanwezigen.  
Natuurlijk werd er weer lekker gepostzegeld maar er was ook veel tijd om bij te 

kletsen. De veiling werd vlot afgewerkt en er waren zowaar twee winnaars van de 

veilingtoto. Rond de klok van halftien was het voor de meesten al weer tijd om naar 

huis te gaan. Ik hoorde enkele mensen zeggen ”wat fijn dat we elkaar weer gezien 

hebben”.  

En dat is nou precies wat ik zo fijn vind aan onze bijeenkomsten, elkaar weer zien 

en spreken! 

Helaas moeten we nu weer een paar maanden wachten maar ik ben er zeker van dat 

we elkaar na de vakantieperiode weer veel te vertellen hebben. De bijeenkomsten in ’t Haasje en ook in 

de Bunthoef gaan vanaf september weer 100% draaien (als alles “normaal” blijft). Ik hoop dat u dan ook 

weer van de partij bent. 

Namens het bestuur en medewerkers wens ik u een fijne vakantie en graag tot in september. 

 

 ZORG GOED VOOR UZELF EN BLIJF GEZOND !! 

 

Uw voorzitter  

Peter Hendrickx  

 

Ledenbijeenkomst:  
 

Verslag: ledenbijeenkomst 520 en Jaarvergadering 2020   - 16 juni 2021 

Opening: De voorzitter heet de 34 aanwezige leden hartelijk welkom na een lange pauze. 

Jaarverslag secretaris: Een kort verslag aangezien er vorig jaar geen activiteiten hebben 

plaatsgevonden. 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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Het ledenbestand (163) bleef op peil, 3 leden zijn overleden, 3 leden hebben opgezegd en 6 nieuwe leden 

hebben zich aangemeld. 

Financieel verslag en Verslag kascontrolecommissie:  De kascontrolecommissie adviseert de leden 

om het bestuur te dechargeren voor het boekjaar 2020 inzake het gevoerde financiële beleid. 

Veel lof gaat uit naar de penningmeester voor de gevoerde administratie en de vele uren die hij voor de 

vereniging heeft verricht. Een en ander werd met luid applaus onderstreept. 

De heer van Gorkom van de  kascontrolecommissie 

legt zijn functie neer en de heer in ’t Groen is bereid 

gevonden om hem op te volgen zodat de commissie nu 

bestaat uit de heren van der Linden en in ’t Groen.  
Bestuursverkiezingen:  In het bestuur zijn de heren 

Kooiman en Dijkhuis aftredend. Beide heren stellen zich herkiesbaar. Aangezien zich geen nieuwe 

kandidaten hebben aangemeld zijn beide heren herkozen hetgeen door de aanwezigen met applaus werd 

bekrachtigd. 

Jubilarissen 2020: 4 leden waren in 2020 25 jaar lid en 8 leden waren in 2020 40 jaar lid van de 

vereniging. Alle (aanwezige) jubilarissen werden gehuldigd en ontvingen een presentje. 

Veiling:  De veiling verliep zoals vanouds. De veilinglotto werd door 2 leden gewonnen: Mevrouw de 

Wijs en de heer Krooswijk. Van harte gefeliciteerd! 

Hierna volgt de afrekening en het uitdelen van de kavels en de voorzitter sluit om ca 21.15 uur de 

bijenkomst. 

(Jurn Dijkhuis) 

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

  
Bijeenkomsten 2021: woensdag 15 september 2021; woensdag 20 oktober 2021; 

woensdag 17 november 2021; woensdag 15 

december 2021 

 

 
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. 

 

 
 
 

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

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:  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:  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… 

 

 
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.  

 

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

 

 

Ludwig Engst op NL postzegel: 
 
Wanneer zien we een lid van onze postzegelvereniging afgebeeld op een echte postzegel. Nu 

dus. Ludwig Engst, ons bestuurslid en hoofd rondzendverkeer, staat, samen met collega 

postbezorger Cor de Wijs op een zegel van Postnl. 

Op 31 maart 2020 voeren postbodes Ludwig Engst en Cor de Wijs voor het laatst uit voor hun 

vaste postronde door de Biesbosch. Daarmee kwam een einde aan 125 jaar postbezorging per 

boot in het natuurgebied. Het postzegelvel van ontwerper Sandra Smulders en het kunstwerk 

van Joris Gaymans zijn blijvende herinneringen aan deze unieke posttraditie. 
PostNL heeft het afgebeelde postzegelvelletje (drie postzegels) op 15 juni 2021 uitgegeven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:l.engst@hetnet.nl
https://www.facebook.com/hashtag/natuurgebied?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5UTtAN3-Mg4Ro-qvPDyaC7OzebJY2uEzptSNLoRXGcWi6lCOuRwpJ0zHUdsNSblpaVHS5DcjAJ0SW4fzxObwIRclj2uP4WomAO5EYgg7CUd2oD7B1tZyXMVLyxw8EXAUUamy7HLe_DTZyPup1yHa5FIeiGjRgkIBkKhNZk98WB0ySP5jx64RKmfxkDANT-Zw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kunstwerk?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5UTtAN3-Mg4Ro-qvPDyaC7OzebJY2uEzptSNLoRXGcWi6lCOuRwpJ0zHUdsNSblpaVHS5DcjAJ0SW4fzxObwIRclj2uP4WomAO5EYgg7CUd2oD7B1tZyXMVLyxw8EXAUUamy7HLe_DTZyPup1yHa5FIeiGjRgkIBkKhNZk98WB0ySP5jx64RKmfxkDANT-Zw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/posttraditie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV5UTtAN3-Mg4Ro-qvPDyaC7OzebJY2uEzptSNLoRXGcWi6lCOuRwpJ0zHUdsNSblpaVHS5DcjAJ0SW4fzxObwIRclj2uP4WomAO5EYgg7CUd2oD7B1tZyXMVLyxw8EXAUUamy7HLe_DTZyPup1yHa5FIeiGjRgkIBkKhNZk98WB0ySP5jx64RKmfxkDANT-Zw&__tn__=*NK-R
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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Om een tijdperk van bijna 125 jaar postbezorging in de Biesbosch waardig af te sluiten betaalt PostNL 

een fors bedrag mee aan een kunstwerk in Drimmelen. De voorloper van PostNL begon in 1896 in met 

de postbezorging in de Biesbosch, maar in maart van dit jaar kwam daar een eind aan. Reden: te weinig 

adressen waar nog post moet worden bezorgd. 

Als alles meezit dan zal het kunstwerk in 2021 worden onthuld. Dan is het ook precies 125 jaar geleden 

dat PostNL begon met de postbezorging in de Biesbosch en wordt ook de Sint-Elisabethsvloed 

herdacht. In museum De Roos in Geertruidenberg exposeert Cees Schuller tot het eind van dit jaar een 

deel van zijn uitgebreide verzameling oude ansichtkaarten van de Biesbosch. 

(PostNL) 

 

 
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 

 

 
 
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   

 

 

http://www.museumderoos.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
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://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D187589901448370&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fartikelenenverhalen&docid=F5UR45Z5XX3McM&tbnid=pg9ggkXvvA4-bM%3A&vet=10ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA..i&w=449&h=364&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=verhalen%20artikelen&ved=0ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

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

websites: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

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

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

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

 

 
 

Bij onze buren:   
 
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 

 

 

Hertogpost 2021: 
 
We hebben de draad weer opgepakt en zijn bezig met voorbereidingen voor de aanstaande FEPA 

postzegeltentoonstelling & handelarenshow HERTOGPOST 2021 in ’s-Hertogenbosch. 

Dit alles gezien de verwachte verruiming van een groot aantal 

coronamaatregelen en de geplaatste inentingen tegen corona. We zijn 

optimistisch van aard en positief gestemd.  

Hopen dat alles door kan gaan dit najaar op 16 t/m 18 december aanstaande 

in de Brabanthallen. 

In nauw overleg met de Brabanthallen en de GGD worden er tegen die tijd 

corona voorzorgsmaatregelen getroffen zodat we iedereen kunnen 

verwelkomen. 

Een ding is in ieder geval zeker, we hebben genoeg ruimte, de verlichting is 

er opperbest, alles is gelijkvloers en een ruime parkeergelegenheid is 

voorhanden. 

Er zal een gratis touringcar rijden voor bezoekers van HERTOGPOST, drie dagen lang van het centraal 

station ’s-Hertogenbosch naar de Brabanthallen en terug. 

Noteer in uw agenda. 16 – 17 – 18 december 2021 - HERTOGPOST 2021 – Brabanthallen ’s-

Hertogenbosch.  

• Nationale postzegeltentoonstelling 

• Internationale handelarenshow 

• KNBF – Jo Toussaint Toernooi 

• Expositie & lezingen Holocaust WOII 

• Herwonnen Vrijheid 1940-1945 

http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html
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• Bijzondere schatkamer Hertogpost 

• Diverse jeugdactiviteiten 

 

Exposeren op Hertogpost 2021?  Interesse in een stand?  Neem contact op :  
info@hertogpost-event.nl   - www.hertogpost-event.nl  

  

HERTOGPOST 2021 Openingstijden publiek  

Donderdag 16 december 2021 10:00u – 17:00u  

Vrijdag 17 december 2021 10:00u – 17:00u  

Zaterdag 18 december 2021 10:00u – 16:00u 

 

Oostenrijks Design: 

Herinnert u zich nog de reclamecampagne van een aantal jaren geleden van Grolsch Bier: 

“Vakmanschap is Meesterschap”?. Daar gingen de gedachten naar uit toen deze Oostenrijkse postzegel 

met als afbeelding een meubelstuk  ter tafel kwam. Wellicht een idee voor onze eigen Postnl eens een 

serie te wijden aan de geweldige hoeveelheid vakmanschap die ook in Nederland beschikbaar is?  En 

ook het Nederlandse ontwerp (Dutch Design) is helemaal in. 

Een uitspraak van de bekende Duitse industrieel ontwerper Dieter 

Rams over design is: “Het ontwerp moet het product als het ware aan 

het praten brengen.”  Dit citaat is terug te vinden in de ontwerpen van 

Peter Zuchi, ongebruikelijke meubelstukken, die esthetische 

vormgeving en moderne functionaliteit overtuigend met elkaar 

verbinden. De Oostenrijkse Post gaf op 1 oktober 2010 een zegel van 

€ 0,65  uit met daarop de afbeelding van een schrijftafelobject, dat 

slechts één van de talrijke voorbeelden is van de  voorbeelden van 

handwerks-  en kunstscheppingen van Peter Zuchi. 

De specialiteit van de firma Zuchi zijn de fantasierijke meubelcreaties met inlegwerk. De volgens oude 

handwerktechnieken uitgevoerde inlegwerken geven het meubel een heel eigen aanzien. In dit werk is 

Peter Zuchi een werkelijke perfectionist, zowel in het ontwerp als in de uitvoering. Ook het beslag voor 

de meubels wordt individueel ontworpen en geproduceerd. Het eigen huis heel persoonlijk en uniek in 

te richten is het doel van Zuchi. De uitdaging daarbij is de juiste combinatie van de gebruikte materialen 

in het succesvol omzetten van het ontwerp naar gereed product.  

Om zijn buitengewone meubilair en inrichtingsconcepten te realiseren, stichtte Peter Zuchi een aantal 

jaren geleden de gelijknamige meubelmakerij in Wien-Strebersdorf. In deze 

modern uitgevoerde werkplaats wordt de traditie van 

de verwerking van hout succesvol verweven met 

huidige trends.  In samenwerking met verschillende 

architecten van naam en bekende ontwerpers, biedt de 

firma een compleet pakket producten, niet alleen voor 

privaat gebruik, maar ook voor zakelijke toepassing. 

Een uitstekend opgeleide staf van medewerkers zorgt, 

in samenwerking met partners uit industrie en handel 

voor succesvolle uitvoering van de inrichtingsprojecten.  Dat de kwaliteit 

van het Oostenrijks design in een zwaar bevochten markt ook internationaal 

erkend  wordt blijkt wel uit de successen op beurzen in de hele wereld.  

 

“Meubels en inrichtingen te ontwerpen behoort tot de mooiste opdrachten 

die ik krijg”, aldus Peter Zuchi. “Ik bestudeer intensief de individuele wensen van de toekomstige 

gebruiker, en houdt rekening met de technische en materiële functies.  En ik neem de tijd tot het ontwerp 

mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.hertogpost-event.nl/
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die vorm krijgt die met de eigen ideeën over esthetica overeenkomt. Voor mij is de bijna onuitputtelijke 

werking van de taal der vormen, zoals bijvoorbeeld bij Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Charles 

Rennie Mackintosh, Josef Hoffmann en natuurlijk van veel tijdgenoten de belangrijkste bron van de 

esthetiek en communicatie.  Emotie wordt opgewekt en het toont het belang van een goed ontwerp.” 

(Anna C. van der Maade - Post Oostenrijk; www.zuchi.at)  

 

 
Bezoekt u s.v.p. eens onze website: www.oosterhouterpost.nl: 

 

 

 

Op onze website kunt u zowel deze Nieuwsbrief als ook ons verenigingsblad Oosterhouter Post inzien 

en lezen. En vertelt u ons s.v.p. eens wat u ervan vindt. De OP digitaal lezen – en de Nieuwsbrief.  
Er is ook veel informatie over bestuur, agenda en natuurlijk ook over onze geschiedenis. 

 
 

 
 

http://www.zuchi.at/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Nieuwsbrief: 
 

Van enkele van onze lezers vernemen wij dat de Nieuwsbrief niet altijd goed binnenkomt. In verband 

met de bescherming van uw privacy wordt de Nieuwsbrief verzonden via de ‘BCC’. Deze afkorting 

staat voor ‘blind carbon copy’, hetgeen inhoudt dat de mailadressen van de ontvangers niet zichtbaar 

zijn. Er zijn echter mailprogramma’s die dit soort van mailberichten beoordelen als ‘spam’ en ze daarom 

of in uw spambox plaatsen of helemaal verwijderen.  Daarom is het goed uw spamberichten te 

controleren op berichten van onze vereniging.  

Soms helpt het door in uw mailprogramma bij  ‘ongewenste mail’ aan te geven dat u mails van ‘deze 

afzender’ altijd wilt ontvangen. Ook kunt u ons adres opnemen in uw lijst van ‘contactpersonen’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tijd….: 
 
Altijd zijn er dingen waarvan we geloven dat ze anders zijn dan vroeger,  in ‘onze’ tijd.  Soms zijn de 

dingen nu beter, soms slechter. Tenminste dat denken we. Zo deden we dat toen niet, of wellicht juist 

wel.  

Maar gelukkig veranderen we ook. Steeds weer zien we dat dingen anders worden gedaan dan vroeger. 

Is niet erg, en gelukkig is het niet zo dat u overal aan mee moet doen. Of….eigenlijk wel. Als u niet 

meedoet, bent u een buitenbeentje, iemand die afwijkt van zijn omgeving, iemand die er niet bij hoort, 

iemand die zich van de groep onderscheid, een rare, een 

vreemde, een zonderling.  

Maar, neem nu de oude Grieken. Dat waren nog eens 

sportievelingen. Die hadden in de oudheid al hun eigen 

Olympische Spelen. Ze renden en worstelden en sprongen dat 

het een lust was. En ze zagen er allemaal uit, zoals we nu 

denken dat iedereen er uit zou moeten zien. Denken we. Maar 

gelooft u mij nou maar, ook toen waren er mensen die niet zo 

fanatiek meededen.  

Dat vinden de (jonge??) goden van nu, die door ons parkje en 

door onze straten rennen, die vinden dat je bezig moet zijn met fitheid en 

een mooi figuur !. Tenminste zoals ze denken dat ze er uit zien, in strakke 

kleurrijke kleding verpakt en slank en gespierd, 

net als die oude Grieken. Tenminste, dat hopen ze 

te bereiken met al die activiteiten in de sportschool 

en in het park. En ze doen dat met een overgave, 

met een inzet dat het op een geloof is gaan lijken. 

Hardlopen en sporten moet, en we moeten een 

sportief en mooi figuur hebben, anders tellen we 

niet mee. 

 En als u daar niet aan meedoet, als u een gevoel 

heeft dat het allemaal van u niet hoeft, waag het 

niet het te vertellen. U bent een afvaller, een ongelovige……! Zoals we naar 

de kerk moesten, moet u nu sporten. En vooral….zichtbaar sporten. Het is niet 

voldoende dat achter gesloten gordijnen te doen, u moet naar buiten, opdat de 

hele wereld kan zien: dat is een goede gelovige, of misschien toch een goedgelovige?. Fietsen is ook 

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

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

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

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
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goed. Op een mooie zomermiddag, samen met gelijkgezinden, medegelovigen, de slingerwegen langs 

de grote rivieren, of de fietspaden in de polder, onveilig maken. En om het geloof van de hobbyfietsers 

goed te dienen, moet u zich speciaal  te kleden, ook in lycra en liefst zeer strak, zodat de overmatig grote 

buiken en de vetrollen goed zichtbaar zijn. En u fietst met een overtuiging dat u alle verkeersregels naar 

uw hand kunt zette en dat alle ongelovigen zich aan uw regels hebben aan te passen. Hoezo voorrang, 

hoezo anderen ruimte geven, gelovigen gaan altijd voor.  

Maar….mist u het nu echt? U….verzamelaar…..boekenlezer …..denker en 

filosoof …?  Zou u zich echt veel gelukkiger voelen als u zich elke dag in het 

zweet rent ? Of zou u zich ook gelukkig kunnen voelen met een leuke hobby, 

als filatelist, met wel voldoende beweging, maar niet zo dat u bewegen als 

heilig moet ervaren ? En denkt u, dat werkelijk allen die er ooit toe hebben 

gedaan, die iets hebben betekend en hebben meegeteld in de 

wereldgeschiedenis, hardlopers en wielrenners waren, in hun vrije tijd ? Een 

man als Winston Churchill deed niet aan sport. Wellicht had hij langer 

kunnen leven, maar hij deed veel dingen die eigenlijk niet kunnen, zeker niet 

als hij zich aan de regels van het moderne 

geloof zou houden. Hij rookte (sigaren) en 

dronk (whisky) en werd al met al redelijk 

bejaard (1874-1965). En kent u politici van nu, die sporten?  Ze zijn 

er wel, maar ze vormen een minderheid. Bekende politici, ‘afkomstig’ 

uit de sport zijn onder andere Erica Terpstra (zwemmen) Mieke Sterk 

(vrouwenestafette), Dirk Stikker (badminton) en zo nog wel een paar, 

maar velen zijn niet  zo heel erg ‘sportief’. De meesten dus niet.  

Gelukkig zijn er ook bekende en beroemde postzegelverzamelaars. 

Bekend is vooral de Amerikaanse president Franklin Delano 

Roosevelt en wat zou u denken van het 

Britse Koningshuis en koningin 

Elisabeth. En verder nog onder andere Nicolas Sarkozy, Maria Sharapova, 

Anatoly Karpov, Jacques Cousteau, Vladimir Poetin en Dagobert Duck  

en nog vele andere, en zeker niet de minste. Dus, u bent met uw 

verzameling in goed gezelschap.  

En, we kunnen ook vaststellen dat bewegen  voor iedereen noodzakelijk 

is,  om het lichaam in een zo goed mogelijke conditie te houden. Maar dat 

wil nog niet zeggen, dat u het moet overdrijven. Hoe u het doet en in welke 

frequentie, dat maakt u gelukkig zelf uit. Probeer het wel zoveel mogelijk 

in de buitenlucht te doen en probeer het zo te doen dat u het als prettig 

ervaart. En het hoeft echt niet uit te groeien tot een gezondheidsgeloof.  

Dus, hou het leuk, en doe vooral die dingen die u leuk vindt.                                       

Dus u kunt gerust postzegels verzamelen, zonder dat u zich daarvoor zou moeten schamen.               

(Frans Haverschmidt – 210524) 

 

 

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. En.....de opbrengst is (100%) voor onze vereniging. We proberen 

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". 
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Prehistorische dieren. 
 
Kinderen vermaken zich met speelgoeduitvoeringen van prehistorische monsters. De Tyrannosaurus-

Rex is een veel gevraagd model. Of het nu gaat om plaatjes van voetballers of om dinosauriërs, voor 

kinderen zijn de modellen speelgoed, waarbij wij ons vaak niet realiseren dat lang geleden deze grote 

dieren onze wereld bevolkten.  

Uit opgravingen blijkt dat onze hedendaagse paarden en 

olifanten verrassende familieleden hadden, die nu alleen 

nog bekend zijn door opgraving van hun geraamten. Het 

oudst bekende familielid van het paard is de Eohippus, van 

het Griekse woord voor morgen en paard, oftewel het 

morgenpaard. Paarden 

hebben zich in de loop 

van miljoenen jaren 

geëvolueerd. Het 

oudste paard, het ‘morgenpaard’ was klein, misschien maar dertig 

centimeter hoog en het paardje 

woog wellicht 10 kilo. Het oer-

paardje leefde in Noord-Amerika 

en Europa. In Noord-Amerika 

stierf het paard uit ongeveer 

terzelfder tijd dat paarden door de Europese ontdekkers opnieuw 

werden ingevoerd.    
Twee prehistorische familieleden van de olifant zijn de mammoet en 

de mastodont, een mammoetachtige planteneter. Beide echter vele 

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

Maar niet alleen opgravingen en daarop volgende reconstructies van uitgestorven dieren hebben ons een 

beeld opgeleverd van deze lang vervlogen tijden. In grotten, overal op de wereld, zijn tekeningen 

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

levensechte indruk geven van dieren zoals de mammoet, de oeros 

enzovoort.  
Vele landen hebben in de loop van de jaren zeer fraaie postzegels 

uitgegeven met afbeeldingen van dinosauriërs en latere, 

uitgestorven dieren en natuurlijk ook van grot-tekeningen, zoals de 

Franse zegel van 13 april 1968, met de afbeeldingen van 

bizons, herten, neushoorns, runderen, paarden en  rendieren  in de 

grotten van Lascaux. 

In het hart van de Vézère vallei in de Dordogne in Frankrijk, met 

een uniek prehistorisch erfgoed van een unieke rijkdom en schoonheid in de wereld, ligt de beroemde 

grot van Lascaux. Het werd in 1979 op de Werelderf goedlijstgeplaatst. De ontdekking van zijn 

oogverblindende monumentale kunst, in de kleuren zwart, rood en soms geel, raakte de hele mensheid 

door de ongelooflijke frisheid van zijn 

schilderijen, alsof de tijd was gestopt. De 

wereldwijde bekendheid is zodanig dat er 

sinds de ontdekking op 12 september 1940 

geen werk over de kunstgeschiedenis is dat 

het niet aanhaalt of begint met Lascaux. Het 

blijft uniek, ongeëvenaard door zijn 

buitengewone rijkdom, en vooral aan de 

symbolische bestiarium geïnspireerd door de levende natuur. De schilderingen, met een verrassend 

gevoel voor compositie, vormen een ondeelbaar geheel. De figuren lopen van de ingang tot aan de 

uiteinden van de galerijen.  

Deze diergerichte kunst geeft een prominente plaats aan grote herbivoren (planteneters) en zelden aan 

hun roofdieren, herten van opmerkelijke schoonheid en honderden paarden tezamen met talloze 

raadselachtige tekens. In dit mysterieuze universum, waar geen landschap is, waar de mens bijna 

Een bestiarium  is in de eerste plaats een middeleeuws, vaak 
verlucht handschrift, waarin allerlei fabeldieren, echte dieren, 

planten, stenen en fabelachtige mensenrassen worden 
besproken - gepresenteerd als echt bestaand. Het gaat vaak om 
een mengelmoes van overgeleverde ooggetuigenverslagen en 
(christelijke) metaforen. De teksten zijn oorspronkelijk speciaal 
aan dieren gewijd. Bestiaria zijn zeer oud. Het oudst bekende, 

de Physiologus, is in de 3e of 4e eeuw waarschijnlijk 
in Alexandrië ontstaan, maar stamt uit een nog oudere bron. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bison_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertachtigen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neushoorns
https://nl.wikipedia.org/wiki/Runderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paard_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rendier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Manuscript_(codex)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fabeldier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metafoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Physiologus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexandri%C3%AB
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afwezig is, hebben de kunstenaars zich twee keer losgemaakt van de realiteit, waardoor de vogelman 

van de beroemde "putscene" en het fantastische dier genaamd "de eenhoorn" zijn ontstaan. Ze lijkt uit 

een andere wereld te zijn gekomen om ons kennis te laten maken met het mythologische universum van 

de mannen van Lascaux.   

Getuige van een tijd van de vroege dagen van de moderne mens, Lascaux, door zijn rijkdom, zijn 

diversiteit, sinds zijn ontdekking, is het symbool geworden van een reis naar het hart van de mensheid! 

(Frans Haverschmidt – 150912) 

 

 
Kopstaand vliegtuig groot geluk voor Amerikaanse kantoormedewerker:             
 

De eerste reguliere postvlucht van U.S. Air Mail Service startte op 15 mei 1918, met een dubbeldekker 

Curtiss JN-4HM, de zogenaamde ‘Jenny’ en werd gevlogen door legerpiloten op de route tussen 

Washington DC (Washington Polo Grounds) en New York City (Belmont Park) met een tussenstop in 

Philadelphia (Bustleton Field).   
Onder de aanwezigen bij het vertrek voor de eerste vlucht waren president Woodrow Wilson, US 

Postmaster General Albert S. Burleson en de assistent secretaris van de marine 

Franklin D. Roosevelt. Piloot op de eerste 

vlucht was luitenant George L. Boyle. Bijna 

onmiddellijk na de start om 11.47 u raakte 

Boyle gedesoriënteerd en hij vloog zuidwaarts 

in plaats van noordwaarts, waarbij hij de 

verkeerde spoorlijn die uit de stad ging volgde. 

Nadat hij zich realiseerde dat hij verdwaald was 

slaagde hij er in te ontdekken waar hij was en 

hij maakte een niet voorziene landing om 12.05 

u in Waldorf (Maryland), ongeveer 40 kilometer ten zuiden van 

Washington, waarbij hij de propeller van zijn vliegtuig brak, waardoor de post die aan boord was per 

auto teruggebracht moest worden gebracht.  

De volgende dag werd de post alsnog in noordelijke richting Philadelphia en New York gevlogen. In 

West Potomic Park in Washington werd ter gelegenheid van de eerste regulier postvlucht een plaquette  

geplaats. Drie weken later werd de dienst uitgebreid met de route naar Boston. Nadat de post vier 

maanden was gevlogen door het leger, werden op 12 augustus 1918 alle vluchten overgenomen door de 



13 

 

Nieuwsbrief Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars – ©  O.V.V.P 2006     

 

USPOD Aerial Mail Service, met zes speciaal voor dit doel gebouwde dubbeldekkers en gevlogen door 

burgerpiloten.  

Hoewel de problemen van luitenant Boyle niet veel aandacht kregen in de pers ontstond er wel veel 

rumoer rond de luchtpost bij verzamelaars bij 

de uitgifte van de eerste luchtpost zegels. Het 

betreft hier de uitgave van een vel van honderd 

zegels van de 

’24 cents 

Airmail 

Inverted 

Center’ van 

1918. Het 

verhaal begon 

met de 

overhaaste 

uitgifte door 

U.S. Post Office van een persbericht waarin 

werd aangekondigd dat een speciale 24 cents 

Airmail zegel zou worden uitgegeven in 

Washington, op 13 mei 1918 en op de volgende 

dag in Philadelphia en New York City. De 

zegels zouden beschikbaar zijn voor de eerste 

vlucht en de daarop volgende vluchten. Na een paar experimentele vluchten zou de U.S. Post Office op 

15 mei 1918 een reguliere luchtpostverbinding openen tussen Washington D.C., Philadelphia en New 

York City. Voor het hoge tarief van 24 dollarcent zou een luchtpostzegel worden gedrukt in de 

(nationale) kleuren rood en blauw met een afbeelding van de dubbeldekker Curtiss Jenny, een 

legervliegtuig dat toen voor luchtpostvervoer werd gebruikt. Het ontwerp en het drukken van de 

postzegel gebeurde in grote haast. De graveur kon op 4 mei beginnen; het drukken begon op vrijdag 10 

mei; de eerste aflevering aan de posterijen was op 13 mei. Op 13 mei ging William T. Robey, 

medewerker van een aandelen makelaardij en fanatiek postzegelverzamelaar  naar het loket van een 

postkantoor in Wahington D.C., dicht bij zijn kantoor waar hij een compleet vel van 100 zegels kocht 

van de nieuwe zegels. Robey keek kort naar het vel zegels dat de postbeambte hem gaf en, zoals hij later 

verklaarde, zijn hart sloeg over. Voor een verzamelaar beleefde hij de sensatie van zijn leven. Het gehele 

vel van de tweekleurige zegels met het vliegtuig midden op de afbeelding had de gravure van het 

vliegtuig op zijn kop staand. Zonder te vertellen wat hij had gekregen, vroeg Robey nog drie vellen, 

maar die waren allemaal correct gedrukt. Een van de aantrekkelijke kanten van het verzamelen van  

postzegels is, dat ze soms, maar wel zelden, iemand op slag tot een vermogend man/vrouw kunnen 

maken. Volgens de voorschriften van de posterijen van de Verenigde Staten mogen loketambtenaren 

onder geen voorwaarde zegels aan het publiek verkopen, als de zegels op welke wijze dan ook 

afwijkingen vertonen.  
De loketambtenaar eiste de zegels dan ook terug, toen hij zag dat Robey's zegels inderdaad een 

kopstaand vliegtuig als afbeelding hadden. Robey weigerde dit, omdat hij 

het vel al betaald had en het geld al door de ambtenaar aangenomen was. 

Hij hield voet bij stuk, zelfs toen enkele hoge functionarissen hem vroegen 

de zegels terug te geven. De inderhaast gewaarschuwde juridisch adviseur 

van de posterijen kon niet anders dan Robey in het gelijk stellen. De 

goederen waren te koop aangeboden en door de koper met een wettig 

betaalmiddel betaald. Een week later verkocht Robey het vel voor 

$14.976,00 aan Eugene Klein, een handelaar in Philadelphia, die het 

meteen doorverkocht aan Colonel H.R. Green, een bekend verzamelaar. 

Deze heeft blokken en losse zegels uit het vel gescheurd en verkocht. In 

2007 werd de Inverted Jenny tweemaal door veilinghuis  Siegel geveild, 

voor $ 977.500 en voor $ 825.000. In 2005 werd een blok van vier zegels 

met plaatnummer geveild voor $2.970.000. De koper, Bill Gross heeft dit blok vervolgens met Donald 

Sundman van Mystic Stamp Collection geruild tegen de Benjamin Franklin 1c Z-grill; hiermee maakte 
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hij zijn verzameling 19e eeuw van de Verenigde Staten compleet. Van 85 van de beroemde zegels is 

bekend waar ze zijn. De waarde van de Inverted Jenny stijgt nog steeds. Naar schatting heeft de zegel 

op dit moment een waarde van $ 1.500.000,00                                 

(Anna C. van der Maade – 120816)) 

 

 

 

  

Veilinglijsten: Bij deze 

Nieuwsbrief geen veilinglijst, 

onze volgende ledenbijeenkomst 

– met veiling -  is in september:   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw reacties 
 

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

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

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

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

bezocht kunnen worden. 
 

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

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 
 

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

voordat het coronavirus veel bijeenkomsten 

onmogelijk maakte. Wilt u een bijeenkomst 

bezoeken controleer dan eerst of die wel doorgaat !!! 

 
Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en 

Belgische evenementen 
 

 

Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en clubmiddag elke 1e woensdag 

van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl – 

pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

Bergen op Zoom : de F.V. Delta Oost heeft haar maandelijkse ruil- en contactavond steeds op de eerste donderdagavond van  

de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in   wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom ( achter de oude V. en 

D. ) voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl 

 

Bergen op Zoom: Postzegelvereniging Onderling Contact organiseert postzegelruilavonden op de 2e  maandag van de maand. 

Op deze ruilavonden is veel postzegelmateriaal aanwezig via de insteekboeken, koopjestafel en veiling. De ruilavonden worden 

gehouden in het buurthuis De Kastanje, Kastanjelaan 164  te Bergen op Zoom van 19.30 uur tot 21.30 uur, toegang is 

gratis.   Website: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact       email adres:  oc@home.nl  

 

Eijgelshoven: Elke 3e donderdag ruilbeurs van de E.K.P.V. van 18.30 tot ........ als ieder weggaat in de Laethof (voormalig 

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

  

Elshout: Philatron organiseert op  zaterdag 12 juni op een beursochtend. Naast postzegels zijn er ook munten en bankbiljetten 

te ruilen en/of kopen. Tevens houden wij een veiling met 50 kavels, voor elk wat wils!!  U kunt ook uw ruilmateriaal 

meebrengen, hiervoor zijn tafels gereserveerd. 

Voor de rest van het jaar is het schema van beurzen en bijeenkomsten aangepast, we gaan deze zomer door!! U bent van harte 

welkom!  P.S. onder voorbehoud van nieuwe maatregelen door het RIVM. ZA 10 JULI , DO 22 JULI ,ZA 14 AUG, DO 26 

AUG , ZA 11 SEPT , DO 23 SEPT, ZA 9 OKT , DO 28 OKT, ZA 6 NOV IPV 13,  DO 25 NOV , ZA 11 DEC , DO 16 DEC 

Locatie ’t Rad te Elshout Kerkstraat 39 

 

Geleen: De Philatelist in Geleen organiseert  bijeenkomsten op - Datums in 2021: 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 11 maart 2021  - Donderdag 8 april 2021 met jaarvergadering - Donderdag 20 mei 2021 - Donderdag 9 

september 2021 - Donderdag 14 oktober 2021 - Donderdag 9 december 2021 Kerstbijeenkomst 

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FZuid-Nederland3.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fcoffeeshop-zoeken%2Fzuid-nederland%2F&docid=rdV6-smiZR16kM&tbnid=SKWFIewri26rwM%3A&vet=10ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw..i&w=220&h=287&itg=1&safe=off&bih=859&biw=1200&q=zuid%20nederland&ved=0ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw&iact=mrc&uact=8
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Alle activiteiten vinden plaats in: Dorps- en Verenigingsgebouw Amicitia – Schimmelpenninckstraat 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 -:   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: 
 
Antwerpen (B): 10-11 en 12 juni 2022: Antverpiade 2022, Antwerpen. 

www.antverpiade2020.be. Landscommissaris J. Vermeule  

 
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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