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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  september 2021 - 15e jaargang – nummer: 188 
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, 

 

We hadden alles voorbereid en wat ons betreft was er geen enkele reden om 4 september niet te 

starten, maar het bestuur van het wijkcentrum is van mening dat onze bijeenkomst een evenement is, 

en daarbij is het niet toegestaan dat mensen heen en weer lopen. Helaas kunnen 

we daarom op  zaterdag 4 september nog niet starten met de eerste Brabantse 

filatelistendag. Hopelijk is nu de eerste bijeenkomst op zaterdag 2 oktober.  

Onze woensdagavond bijeenkomsten in de zaal van Camping ’t Haasje gaan wel 

van start. De eerste avond is gepland op 15 september. De zaal is geopend vanaf 

19.00 uur. We hebben deze avond een leuke  veiling van 150 kavels met enkele 

topstukken. Zeker een reden om eens te komen kijken. 

Bestuur en medewerkers zijn er klaar voor en hopen op een mooi nieuw seizoen 

waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten op de diverse bijeenkomsten en samen onze mooie hobby 

kunnen bedrijven. Graag tot binnenkort. 

 ZORG GOED VOOR UZELF EN BLIJF GEZOND !! 

Uw voorzitter  

Peter Hendrickx  

 

Uw voorzitter Peter Hendrickx  

 

 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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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 

 

 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

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

Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 

u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor 

leden en niet-leden van 

de OVVP.  

Maakt u van de 

gelegenheid gebruik en 

kom ook eens kijken, 

kopen en ruilen. Gezellig en nuttig voor 

uw verzameling. (Zaal open 13.00 – 16.00 

u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

 

Helaas, 4 september mag nog niet doorgaan. U moet echt nog even wachten tot oktober          

(hopelijk !!!) 

 

Verdere data voor de Brabantse Filatelistendagen:  

In 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… 

mailto:ceespijpers@casema.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fbunthoef-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2F&docid=tqjSXAaS71WMMM&tbnid=w44Ivx5w9pUi1M%3A&vet=10ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ..i&w=1588&h=662&safe=off&bih=967&biw=1920&q=de%20bunthoef%20oosterhout&ved=0ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2Fimage%2Fcatalog%2Fadv%2Flogo-haasje1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2F&docid=dnDevkkQQWehuM&tbnid=_DgLjJqt_6WTvM%3A&vet=10ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA..i&w=293&h=250&safe=off&bih=967&biw=1920&q=recreatiepark%20het%20haasje%20oosterhout&ved=0ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst: 
 
Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van postzegels, 

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

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

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

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

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

 

 
Rondzendverkeer – inzenden boekjes: 
 
Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds goede boekjes nodig  

met vooral goed materiaal. Over het algemeen wordt goed verkocht 

uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en 

poststukken kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te 

plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer: Ludwig Engst tel. 

0162 684934  l.engst@hetnet.nl . Rondzendboekjes kosten  Є 1,25 per boekje. 

 

 

Te koop aangeboden: 
 

In deze rubriek kunt u – afhankelijk van de beschikbare ruimte -  (gratis) uw 

overtollige zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. 

Bijvoorbeeld een mooie verzameling, of een fraaie brief. Kost u niets, dus, wat 

houdt u tegen…….. 

 

 

Te koop: 270 Ned. Postzegelmapjes in 11 stuks nieuwe DAVO albums met 

cassettes, 

v.a. nr. 1 t/m nr. 220b, met doubletten, - Cat waarde zonder de albums  1.260  Euro 

Tel: Tom -    013 – 4 67 12 47 

 

Wie heeft belangstelling voor postfrisse zegels uit Zuid Korea uit de jaren 1993, 1994 en 1995? 

In totaal 51 postzegelboekjes, 31 losse velletjes en 87 zegels.  Frans Eikhout 0653103313 

 

 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fimages%2Fhomeknop%2Fhome-nieuws-knop.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F56-publicaties%2Fde-brug%2F22-de-brug-jg-35-nr-251-oktober-2015%3FItemid%3D109&docid=dCltZmB_U_IrwM&tbnid=a21rTJuWM3apwM%3A&vet=12ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM..i&w=225&h=225&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=rondzendverkeer&ved=2ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM&iact=mrc&uact=8
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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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 

hier eens.  Als u de nieuwe OP wilt inzien 

dan kan dat door hier te klikken.   

Ook kunt u het blad "bladerbaar" inzien: 

Oosterhouter Post september 2021 

 

U heeft de Nieuwsbrief even moeten missen wegens een 

ziekenhuisopname van uw schrijver / redacteur. Maar we zijn terug. 

Nog niet helemaal compleet. Maar toch. En u ziet hoe kwetsbaar het 

verschijnen van de Nieuwsbrief is.  

Het zou bijzonder fijn zijn indien u zich zou willen aanmelden de 

redactie van de Nieuwsbrief geheel of gedeeltelijk over te nemen. 

Dus, spreekt het u aan, denkt u een goede bijdrage te kunnen leveren, 

meldt  u zich dan aan via yapa79dw@kpnmail.nl  

 

Wij zoeken een redacteur / opvolger / ondersteuner 

van de redactie. 
 

 

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 

 

 

Oosterhouter Post 
Een periodieke uitgave 

van de OVVP 

48e jaargang , no 4  

Editie september 2021                 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/110/41458ISSUE110_y2iA_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/110/fb74e6ab3a85aacd0513d992167ca2c8
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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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Hertogpost 2021: 
 
De organisatie heeft de draad weer opgepakt en is 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 

• 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 

 

 
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. 

mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.hertogpost-event.nl/
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’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sopron – de meest loyale stad 

 

Magyar Posta, de Hongaarse Post viert de stad Sopron en de 100e  honderdste verjaardag van het 

referendum van 1921 met de uitgifte van een postzegel in een aantal van 50.000 stuks. Het genummerde 

herdenkings-souvenirblad is ontworpen door de graficus Barnabás Baticz en werd door ANY Security 

Printing Company gedrukt. Uitgiftedatum 5 juli 2021, bij de opening van Filaposta uitgebracht, in een 

aantal van 50.000 stuks geproduceerd. Nominale waarde HUF 1.000,00 

 

Volgens het Verdrag van Venetië kon de bevolking van Sopron en omgeving tussen 14 en 16 december 

1921 in een referendum stemmen of hun gebied, dat in totaal 257 km² groot was, na de naoorlogse 

regelingen bij Hongarije in plaats van bij Oostenrijk zou behoren. Dit was de enige echte territoriale 

herziening van het Verdrag van Versailles die door de grote mogendheden na de Eerste Wereldoorlog 

werd aanvaard.  

Het gebied van het huidige Burgenland en Sopron behoorde van oudsher bij het Koninkrijk Hongarije, 

al was het gebied overwegend Duitstalig. Na het uiteenvallen van Oostenrijk-Hongarije aan het einde 

van de Eerste Wereldoorlog werd Burgenland, inclusief Sopron/Ödenburg en omgeving, volgens 

het Verdrag van Saint-Germain en het Verdrag van Trianon aan het nieuwe Oostenrijk toebedeeld.                 

De grootmachten die als overwinnaars uit de oorlog waren gekomen, gunden de verliezers van de oorlog 

niet veel, en al zeker niet aan Hongarije, waar in 1919 een communistische radenrepubliek was 

opgericht. 

Toen na de val van de radenrepubliek een rechts-autoritair regime onder leiding van Miklós Horthy aan 

de macht kwam in Hongarije, weigerde het land zich zomaar bij deze beslissing neer te leggen en 

probeerde zijn regering onder leiding van István Bethlen op territoriaal vlak nog iets uit de brand te 

slepen voor Hongarije. De Hongaarse minister van buitenlandse zaken Bánffy verzocht zijn Tsjecho-

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  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sopron_(comitaat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Hongarije_(1867-1918)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk-Hongarije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Saint-Germain_(1919)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Trianon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Oostenrijkse_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongaarse_Radenrepubliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Horthy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Bethlen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_B%C3%A1nffy
http://www.oosterhouterpost.nl/


7 

 

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

 

Slowaaks ambtgenoot Beneš om bemiddeling, maar toen de Italiaanse regering hiervan hoogte kreeg, 

stelde deze prompt een conferentie in Venetië voor, waarbij Italië zelf als bemiddelaar zou optreden. De 

Italiaanse overheid vreesde in geval van Tsjecho-Slowaakse bemiddeling namelijk voor de 

totstandkoming van een Slavisch corridor tussen Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië. Op deze 

conferentie werd op 13 oktober 1921 het zogenaamde Venetiëprotocol ondertekend: 

• Oostenrijk stond een referendum toe in Sopron en omgeving; 

• Hongarije verplichtte zichzelf ertoe de pro-Hongaarse opstandelingen onder leiding van Pál 

Prónay en Gyula Ostenburg, die het niet-erkende republiekje Lajtabánság hadden uitgeroepen, 

binnen de drie weken uit Burgenland te verwijderen en het gebied aan Oostenrijk over te dragen. 

In 1922 besloot de Hongaarse nationale 

assemblee een gedenkteken op te richten 

in Sopron om het historische belang van 

de volksraadpleging te herdenken. In 

1928 kreeg de deur naar de 

Brandweertoren in Sopron een sierlijst, 

die de Poort van Trouw werd genoemd. 

Het barokke frame is ontworpen door 

Rezső Hikisch. Daarboven staat een 

groep beelden waarop de godin 

Hungaria de trouwe burgers van de stad 

om zich heen verzamelt, gemaakt door 

beeldhouwer Zsigmond Kisfaludi 

Strobl. In het midden van de compositie 

staat de godin Hungaria, die de natie 

symboliseert en de Heilige Kroon 

draagt. Aan haar rechterkant is het 

kleinere wapen van de stad (zonder de adelaar) en links van haar het wapen van Kossuth. Ze ontvangt 

toegewijde Hongaarse en Duitstalige burgers en verzamelt de geëngageerde mensen van de stad om haar 

heen.  (Bron: www.tuztorony.sopron.hu  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hoofdmotief op de zegel van het speciale souvenirvel is Sopron's belangrijkste symbool, de bouw 

van de toren met de Poort van Loyaliteit ter herdenking van het referendum van 1921. De groep beelden 

van de poort zijn ook afgebeeld in het souvenirblad. Het souvenirvel en de postzegel  dragen van het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjecho-Slowaakse_Corridor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjecho-Slowakije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Joegoslavi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_Pr%C3%B3nay
https://nl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_Pr%C3%B3nay
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gyula_Ostenburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lajtab%C3%A1ns%C3%A1g
http://www.tuztorony.sopron.hu/
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logo van het eeuwfeest. De eerste dag enveloppe toont de Fontein van Loyaliteit, een werk van de 

beeldhouwer Tamás E. Soltra. 

(Anna C. van der Maade – 210812) 

 

 

Posthoornserie Bundesrepublik: gouden belegging. 
 
Stel dat u in 1951-1952 de posthoornserie van Duitsland zou hebben gekocht, of wellicht zelfs een aantal 

series, gewoon aan het postkantoor voor de nominale waarde van DM 5,15 (ongeveer € 2,55) dan zou u 

nu kunnen zeggen dat u een uitstekende aankoop had gedaan. De serie is 

opgenomen in de catalogi voor meer dan € 2.000,00, een aardige winst dus. 

Gelukkig koopt u zegels alleen maar om het plezier van het verzamelen en gaat 

een dergelijke prijsstijging zeker niet voor alle uitgegeven postzegels, maar 

toch…..een dergelijke waardestijging is wellicht toch reden eens wat meer naar 

de verkoopwaarde te kijken.  

Deze meer dan 60 jaar geleden geïntroduceerde serie is inmiddels de meest 

bekende en begeerde serie standaardzegels van Duitsland. De eerste exemplaren 

werden uitgegeven op 20 juni 1951, de totale 

serie verscheen op zes verschillende 

uitgiftedagen in 1951 en 1952. Van de waarden van 2 tot 25 Pfennig 

werden ieder 9 miljard exemplaren uitgeven in boekdruk, van de 

waarden 30 tot 90 Pfennig werden ongeveer 1 miljard stuks in diepdruk 

uitgegeven. De serie werd echter al na twee jaar opgevolgd door de 

Theodor Heuss serie en daardoor sinds 31 december 1954 ongeldig. 

De restanten van de posthoornserie werd door de Deutsche Post 

vernietigd. Door het uit de markt nemen van de serie steeg de waarde 

van de zegels in korte tijd, ook omdat veel verzamelaars hadden 

verzuimd ze aan te schaffen in de verwachting dat een standaardserie lange tijd wordt uitgegeven. Met 

name de hoge waarden zijn op dit moment moeilijk te verkrijgen en alleen voor hoge prijzen. Toen na 

de Tweede Wereldoorlog op 23 mei 1949 de Bundesrepublik werd gesticht, werden de posterijen 

beheerd door de bezettingsmachten. In het kabinet dat Konrad Adenauer als eerste Bundeskanzler van 

de nieuwe republiek voorstelde op 20 september 1949 was ook een minister voor postzaken en telefonie 

Hans Schubert. Schubert had daarvoor leiding gegeven aan de posterijen in het westelijk deel van 

Duitsland.  
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Met de stichting van de Bondsrepubliek uit de westelijke bezettingszones, werd overeengekomen dat 

vanaf 3 oktober 1949 alle postzegels uit de landen Baden, Württemberg-Hohenzollern, Rheinland-Pfalz 

en de Bizone (de bezettingsgebieden waar de USA: Bayern, Württemberg-Baden, Hessen, Bremen  en 

Groot-Brittanië: Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswich-Holstein, Hamburg, de baas waren) 

voor het gehele bondsgebied geldig zouden zijn. Het gevolg was een wirwar aan geldige postzegels, die 

zowel de postbeambten als de gebruikers in volledige verwarring brachten. Op 2 januari 1950 schreef 

de postminister een wedstrijd uit waarbij alle inwoners van de nieuwe republiek de kans kregen een 

ontwerp in te zenden voor een nieuwe, voor alle landsdelen geldende postzegel in te zenden. Uit de meer 

dan 10.000 ontwerpen werden drie ontwerpen gekozen, die echter zoveel negatieve reacties opriepen 

dat een nieuwe wedstrijd werd 

uitgeschreven waaraan veertien bekende 

grafici deelnamen. Ook deze inzendingen 

brachten geen eensluidend oordeel, 

waarna aan de (onpartijdige) 

Bundespresident Theodor Heuss werd 

gevraagd een keuze te maken. Hij wees 

het ontwerp van graficus Georg A. Matéy 

aan als winnaar: de beroemde serie 

Posthorn was geboren.  

Het eerste postzegelboekje van de 

Deutsche Bundespost bestond uit twee 

boekjes met 19 postzegels uit de 

Posthorn-serie. 

 

 

 

 

 

 

(Willem-Alexander Arnhemer - 130318). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Briefmarkenheft
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stamps_of_Germany_(BRD)_1951_Heftchenblatt_1.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stamps_of_Germany_(BRD)_1951_Heftchenblatt_2.jpg
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Les Království-dam in de Elbe boven DvorKrálové 
 

In Tsjechië zijn op een groot aantal plaatsen stuwdammen met bijbehorende stuwmeren te vinden. 
Dankzij de ligging in de beboste vallei van de rivier de Elbe en het architectonische ontwerp, is de dam 

een van de mooiste van heel Tsjechië en misschien is het daarom in 1964 uitgeroepen tot nationaal 

technisch monument van Tsjechië, gelegen op zo‘n 4 km van Dvůr Kralové, aan de voet van het 

Reuzengebergte, ligt de dam in de Labe (Elbe). 

De aanleiding voor de bouw van dammen op de bovenloop van de Labe (Elbe) was de catastrofale 

overstroming in juli 1897. Door hevige regenval trad de Labe buiten zijn oevers, sleepte modderlawines 

mee en vaagde hele dorpen van de kaart, Heel veel mensen verdronken. 

Een gedetailleerd project van de Les Království-dam (voorheen bekend als de Těšnov- of Bílá 

Třemešná-dam) werd voorbereid door de Technische Dienst 

voor Riviermodificatie in Praag onder leiding van Ing. Josef 

Plicky. De bouw vond plaats in de jaren 1910-1919 , de 

lange bouwperiode werd sterk beïnvloed door de Eerste 

Wereldoorlog . In die tijd was dit het grootste stuwmeer in 

de Tsjechoslowaakse Republiek, wat betreft de hoeveelheid 

vastgehouden water, en de langste bakstenen dam.  
De kosten van bouw bedroegen destijds zo’n kleine 5 

miljoen Oostenrijkse kronen (dat was het betaalmiddel in 

Tsjecho-Slowakije in die jaren). Maar daarvoor lag er dan 

ook een schitterende dam, in de beboste vallei van de Labe, een bouwwerk voorzien van romantische 

gebouwen. Als je er staat, lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan en Anton Pieck stilletjes naar Tsjechie 

is gekomen om er zijn meesterwerk te bouwen.  De continue waterkrachtcentrale bevindt zich op de 

rechteroever onder de dam. De centrale is uitgerust met twee horizontale Francisturbines, die een 

opgesteld vermogen hebben van 2 x 1.105 MW bij een maximum vermogen van 2 x 6,0 m3/s.  

 

 

Sinds 1958 is de dam, inclusief de waterkrachtcentrale, een onroerend technisch monument 

vanwege zijn unieke architectuur. Op 6 maart 2019, gaf de Tsjechische post een postzegel  uit, en een 

postzegelboekje,  tarief A (binnenland).  

Het doel van het waterwerk is:  
• vermindering van hoog water op de Elbe en gedeeltelijke bescherming van het gebied onder de 

dam tegen de gevolgen van overstromingen;  de stroming in de rivier vermindert en deze wordt 

daardoor beter bevaarbaar (wel dienen er dan ook sluizen gebouwd te worden).  

• gebruik van het water om elektriciteit te produceren in een continue waterkrachtcentrale; 

• zorgen voor een minimale reststroom in de Elbe onder het reservoir 

• ander gebruik in de zin van algemeen gebruik – als drinkwaterbron -  en voor recreatie, 

sportvissen, enz.  

Wat technische details: de hoogte van de dam vanaf de bodem is 41 meter, de breedte bovenaan ( de 

zogenaamde kroon) is 7,2 meter en de breedte bij de fundamenten onder is  37,0 meter. De totale lengte 

van de dam is 218 meter. In het reservoir kan totaal zo’n  7.260.500 m3 water opgeslagen worden. De 

https://www-kudyznudy-cz.translate.goog/aktivity/reka-labe-jedna-z-nejvetsich-rek-a-vodnich-cest?_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-kudyznudy-cz.translate.goog/Kam-pojedete/Praha.aspx?_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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waterkrachtcentrale bevindt zich aan de rechteroever onder de dam . 

Op 1 juli 2010 werd de dam benoemd tot Nationaal Cultureel Monument. Geweldig om er te gaan kijken 

en ervan te  genieten.  

(Frans Haverschmidt – 190808) 

 
Clubloten  
 
Door corona konden de clubavonden, beurzen en de soos vaak niet doorgaan. Dus ook minder 

inkomsten voor de vereniging.  Mede daarom bevelen wij de Grote Clubactie van harte aan. Van de 

opbrengst mogen we 80% voor onze vereniging houden. 

In september starten we het nieuwe seizoen , ook de start voor de 

Grote Clubactie. Cees Pijpers, bestuurslid en coördinator van de 

actie, gaat zich weer helemaal inzetten om de actie tot een succes 

te maken. Bij hem kunt u loten kopen voor € 3,00 per  lot en…..u 

kunt weer mooie prijzen winnen. De hoofdprijs is zelfs…….€ 

100.000,00. De trekking is op woensdag 8 december. 

U kunt ook loten bestellen door overmaking van €  3,00 per lot, 

op bankrekening NL96ABNA0409765244 t.n.v Oosterhoutse Ver 

Postzeg. Wij zorgen dan dat u de loten tijdig ontvangt. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Van de heer Robert van Borsel ontvingen wij deze reactie op het artikel ‘Kopstaand vliegtuig’in de 

Nieuwsbrief van juli:  

 

Graag feliciteer ik uw maandblad met het artikel 

"Kopstaand vliegtuig groot geluk voor Amerikaanse 

kantoormedewerker” over de “Inverted 

Jenny”.   Achter “wereldrariteiten" onder de 

postzegels schuilen meestal intrigerende 

verhalen.   Dat maakt filatelie ook zo begeesterend. 

Niet alleen het historisch verhaal, maar ook de jacht 

op het kleinood, de eigenaars, de opeenvolgende 

veilingen en de centen die ervoor moesten opgehoest 

worden vormen een interessant geheel.   Voor deze 

zegel bestaat zelfs een specifieke website 

: www.invertedjenny.com   Daarop is per plaatpositie 

een gedetailleerd overzicht van : waar gevonden, 

wanneer geveild en voor hoeveel, wie de eigenaar(s) 

zijn enz... 

De VS zou ook de VS niet zijn moesten er van deze zeldzaamheid geen replica’s op de markt gebracht 

zijn: enkele zegels, blokken van 4, en zelfs het volledig vel van 100 zegels konden tegen een zacht prijsje 

verkregen worden…. 

 

 
Vriendelijke groeten, 

Robert Van Borsel - Zedelgem (België) 

 

uw reacties 
 

http://www.invertedjenny.com/
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Als u ook wilt reageren: yapa79dw@kpnmail.nl    
 

 

 
 

Veilinglijst voor de (volgende) 

ledenbijeenkomst (met veiling).  
 

U kunt ook schriftelijk bieden        

via:  
                                                            

petercmhendrickx@home.nl  

 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g 
Cat. 
prijs Limiet Koper Opbrengst 

1 Belgie nr 602 p  18,00  3,00      

2 Belgie Blok 6 o 75,00  10,00      

3 Belgie Blok 7 o 45,00  7,00      

4 Belgie Blok 8 o 25,00  4,00      

5 Belgie Blok 9 o 15,00  2,40      

6 Belgie Blokken 10+10a p 40,00  8,00      

7 Belgie diversen op kaart 1960-70 p 45,00  5,00      

8 Belgie diversen op kaart 1961-62 o 40,00  4,00      

9 Duitsland stockboek 50 blokken p 100,00  10,00      

10 Portugal 30 blokken en mapjes p 250,00  10,00      

11 Diversen Catalogus Sase 3 delen     5,00      

12 Nederland 24 vellenP FDC's p/g 120,00  8,40      

13 Nederland 160 zegels op kaart g 117,00  9,80      

14 Duitsland stockboek  900 zegels g   7,00      

15 Wereld dik stockboek 2400 zegels g   12,00      

16 Wereld stockboek 700 zegels g   8,00      

17 Wereld stockboek 850 zegels g   7,00      

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:petercmhendrickx@home.nl
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18 Wereld stockboek 950 zegels g   7,00      

19 Oostenr/Zweden stockboek g   4,00      

20 Oost Europa stockboek g   5,00      

21 Italie/Spanje stockboek g   5,00      

22 Wereld stockboek g   2,00      

23 Wereld stockboek g   3,00      

24 Wereld stockboek g   3,00      

25 Duitse Rijk 423-424+455 g 170,00  17,00      

26 Duitse Rijk 31,32,33a,34a/b,35,36,38a g 114,50  10,00      

27 Duitse Rijk 233/34+538-39 g 140,00  13,00      

28 Haiti/Dominica 6  blokken diversen p 16,00  2,40      

29 Liechtenstein blok 9 p 8,50  1,00      

30 Spanje blok 27 p 5,00  1,00      

31 Belgie 968-972 0 63,00  5,00      

32 Duitsland Bezett. 16-35 p 65,00  6,00      

33 Andorra 238-239 Europa p 20,00  2,00      

34 Berlijn 163-174 p 14,00  1,80      

35 Guernsey nr 8 -23 p 56,00  6,00      

36 Jersey nr 7-21 p 50,00  5,00      

37 Nederland Kinderbedankkaart 1973   7,00  1,00      

38 Nederland Kinderbedankkaart 1955   50,00  9,50      

39 Belgie  PZB 1+2 p 18,50  2,00      

40 Belgie PZB 3+4+5 p 9,00  1,00      

41 Belgie PZB 6 t/m 9 p 25,00  3,00      

42 Belgie Blok 94 p 10,00  2,60      

43 Belgie Blok 98 p 10,00  2,20      

44 Belgie Blok 99 p 20,00  3,60      

45 Belgie Blok 92 p 20,00  3,60      

46 Belgie Blok 91 p 16,00  2,60      

47 Nederland jaargang 1990 p 40,00  4,00      

48 Nederland jaargang 1991 p 30,00  3,00      

49 Nederland jaargang 1991 supplement p 29,80  3,00      

50 Nederland 2 mappen Profilbladen +div. g   7,00      

51 Wereld stockboekje bloemen g   2,00      

52 Wereld stockb. Treinen/schepen g   2,60      

53 Wereld stockb. Vliegtuig/sport g   3,00      
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54 Wereld 2stockb.diversen+extras g   4,00      

55 Wereld stockboek ruimtevaart p/g   2,00      

56 Nederland 2645-2649 p   4,40      

57 Filipijnen stockboek g   9,00      

58 Belgie leeg Davo album     5,00      

59 Nederland jaargangen 1983+1988 p 50,00  4,80      

60 Malta/Litouwen stockboek g   5,00      

61 Nederland Roofvogels 2020 g   10,00      

62 Nederland V 1720B g 50,00  7,60      

63 Roemenie Cept 2006 p 24,00  4,00      

64 Nederland 5 FDC's   98,00  2,60      

65 Nederland 356-373 p 190,00  35,00      

66 Nederland Dienst 44-58 p 17,00  2,60      

67 Nederland V 1672+V 1706 p 25,00  2,60      

68 Nederland nr 4-6 g 150,00  15,00      

69 Nederland diversen op kaart p 160,00  15,00      

70 Nederland FDC 87a blok   90,00  7,60      

71 Spanje/Nederl. diversen op kaart p 66,00  6,00      

72 Spanje  diversen op kaart g 74,00  7,00      

73 Nederland 4 brieven g   5,00      

74 Nederland 5 briefkaarten g   5,00      

75 Duitsland blok 2 p 22,00  2,60      

76 Nederland combinaties/pzb's etc p/o  36,50  1,00      

77 Nederland+Overz 6 insteekaarten diversen o   2,00      

78 Nederland Luchtpost 1+2 o 45,00  8,00      

79 Nederland 
Luchtpost 4,5,9a,10-11,14-
16 o/p 32,50  5,00      

80 Nederland Dienst 9-15 g 62,50  10,00      

81 Nederland Dienst 16-19 g 40,00  7,00      

82 Nederland Dienst 20-26 g 27,00  4,00      

83 Nederland Postpakketverreken nr 2 g 60,00  10,00      

84 Curacao nr 71,71a,72,72a g 40,00  6,40      

85 Nederland 1826-1835 g 9,00  2,00      

86 Nederland 1842-1851 g 9,00  2,00      

87 Nederland 1878-1887 g 9,00  2,00      

88 Nederland 1909-1918 g 12,00  2,60      

89 Nederland 1894-1903 g 12,00  2,60      
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90 Nederland 1957-1966 g 11,00  2,20      

91 Nederland 1974-1983 g 12,00  2,60      

92 Nederland 1999-2008 g 12,00  2,60      

93 Nederland 2051-2060 g 10,00  2,20      

94 Nederland 2089-2098 g 10,00  2,20      

95 Duitsland 
Bund 123-126+128-
130+132 p 195,00  25,00      

96 Duitsland Bund nr 133 p 140,00  18,00      

97 Duitsland Bund nr 134 p 200,00  27,00      

98 Duitsland Bund nr 136 p 500,00  65,00      

99 Duitsland Bund nr 137 p 500,00  65,00      

100 D.D.R. Spendemarke 1+2 p 36,00  6,00      

101 Franse Zone Wurttemberg 28-37 g 240,00  40,00      

102 Franse Zone Wurttemberg 40a-43a g 480,00  80,00      

103 Franse Zone Wurttemberg 47-48 g 34,00  5,00      

104 Franse Zone Wurttemberg 49-52 g 57,00  8,00      

105 Nederland 
22 enveloppen met 
vlagstemp g   4,00      

106 Nederland 15 enveloppen diversen g   5,00      

107 Nederland 12 gelegenheidsenveloppen g   3,00      

108 Kroatie 32 FDC's     9,00      

109 Vaticaan 32 FDC's     9,00      

110 Vaticaan 67 FDC's     18,00      

111 Belgie automaatstroken 71x p 209,00  19,00      

112 Israel FDC blok 17   75,00  21,00      

113 Denemarken 143-145 zonder gom o 120,00  20,00      

114 Baden nr 22 (vlekje) g 3.200,00  30,00      

115 Nederland Blok 854+europazegels p   7,00      

116 Japan stockboekje     3,00      

117 Duitsland stockboekje     2,00      

118 Oud Duitsland stockboekje     3,00      

119 Motief stockboekje     2,00      

120 Nederland mapje zilveren zegel p   4,00      

121 Nederland diverse blokken p   2,60      

122 Nederland blokken kinderzegels p   4,00      

123 Nederland diverse blokken p   3,00      

124 Engeland restant rondzendboekje   37,40  3,00      
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125 Noorwegen 2 restant rondzendboekjes   51,90  4,00      

126 Australie/USA 3 restant rondzendboekjes   44,90  3,60      

127 D.D.R./Bund 3 restant rondzendboekjes   113,85  8,00      

128 Nederl.+Overzee 3 restant rondzendboekjes   81,55  7,00      

129 Wereld stockboek dieren g   1,00      

130 Nederland 2 stockboeken g   4,00      

131 Turkije/M.Oosten 2 stockboeken g   4,00      

132 Wereld stockboek g   2,00      

133 Wereld stockboek g   3,00      

134 Ver.Naties N.Y. stockboek p/g   2,60      

135 Nederland PZM 251 zilver p   5,00      

136 Nederland PZM 356 bomen p   1,00      

137 Bundespost Blik 1 kilo onafgeweekt g   5,00      

138 Wereld diversen op kaartjes in doos p/g   8,00      

139 Nederland 
stockkaart 194 
toeslagzegels p   6,00      

140 Zwitserland 
stockkaart 113 
toeslagzegels g   3,00      

141 Oud Duitsland stockkaart 275 zegels p/g   7,00      

142 Diversen leeg stockboek 32 blz     4,00      

143 Diversen 100 stockkaartjes zwart     5,00      

144 Europa 42 kaartjes CEPT zegels g   5,00      

145 Nederland aangetekende brief g   5,00      

146 Nederland brief met tab-zegels g   5,00      

147 Wereld 6 stockboekjes+10 velletjes p/g   1,00      

148 Duitse Rijk/CEPT stockboek g   5,00      

149 Berlijn/D.D.R. stockboek p/g   5,00      

150 Nederland jaargang 1992 p 43,60  4,00      

    TOTAAL 1.137,50    

 

 
 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

bezocht kunnen worden. 
 

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

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 

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

voordat het coronavirus veel bijeenkomsten 

onmogelijk maakte. Wilt u een bijeenkomst 

bezoeken, controleer dan eerst of die wel doorgaat !!! 

 

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

Belgische evenementen 
 

 

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

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

pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

   

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

• Bijzondere schatkamer Hertogpost 

• Diverse jeugdactiviteiten 

 

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

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 -:   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.  

 

 

 

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:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
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