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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  oktober 2021 - 15e jaargang – nummer: 189 
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, 

 

Onze eerste bijeenkomst in de zaal van ’t Haasje op woensdag 15 september was ondanks de matige 

opkomst wel erg gezellig. De aanwezigen waren weer blij elkaar te zien en er  werd weer volop geruild 

en gehandeld. 

Gelukkig kunnen we op zaterdag 2 oktober ook weer van start met de eerste 

Brabantse filatelistendag in wijkcentrum de Bunthoef. Onze medewerkers hebben 

weer volop materiaal   verzameld en de stockboeken zitten weer overvol. Vanaf 

13.00 uur bent u van harte welkom. 

Zoals u weet is deze middag niet alleen voor onze leden maar iedereen is welkom. 

Wellicht is dit dan ook het moment om lid te worden van onze club. De aanwezige 

bestuursleden kunnen u alles vertellen over de activiteiten die wij als O.V.V.P. 

organiseren. Als u al lid bent of wilt worden dan nodig ik u bij deze ook graag uit 

voor onze eerstvolgende ledenbijeenkomst op woensdag 20 oktober in de zaal van Camping ’t Haasje. 

Op deze avond hebben we een SUPERVEILING  met maar liefst 300 kavels. In deze veiling zeker vele 

topstukken en een groot aantal prachtige collecties en stockboeken voor zeer scherpe prijzen. De 

kavellijst voor deze veiling vindt u verderop in deze nieuwsbrief.  

Tot ziens op een van onze bijeenkomsten. 

 

Uw voorzitter  

Peter Hendrickx  

 
Verslag ledenbijeenkomst 15 september 2021 
 
De voorzitter heet de 36 aanwezige leden hartelijk welkom en opent de vergadering. 

• Er wordt een moment stilte gehouden voor dhr. Lutkie die op 27 juli jl. is overleden. 

• De Grote Clubactie is weer begonnen en loten kunnen worden gekocht bij Dhr. Pijpers. Een 

groot deel van de opbrengst (80%) komt ten goede van de vereniging. 

• In- en uitrijden en parkeren bij ‘t Haasje is voor onze leden op de bijeenkomsten gratis. Vanaf 

nu staan de slagbomen open. 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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• Betreft de opening van de Bunthoef. Vanaf 25 september is de Bunthoef ook voor onze 

vereniging weer geopend.  

• Betreft voormalig secretaris. Dhr. Luinge is herstellende van zijn operatie en maakt het goed. 

• De quiz gaat deze avond niet door wegens afwezigheid van dhr. de Koning.  

• De veiling (150 kavels) verliep goed en de toto werd gewonnen door de heer Van Strien. De 

veiling in oktober zal over 300 kavels gaan. 

• De voorzitter  sluit rond 21.30 uur de vergadering en wens iedereen een goede thuisreis.                    

(Jurn Dijkhuis, secretaris) 

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

Bijeenkomsten 2021: woensdag 20 oktober 2021; woensdag 17 november 2021; woensdag 15 december 

2021 

 

Brabantse Filatelistendagen:  
 

De Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef gaat 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:   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:  27 oktober 2021; 24 november 2021 – niet in 

december. 

 

 

 
 
 

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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Bunthoef:  

 
Voortaan kunnen we (gelukkig !!) weer gebruik gaan maken van de Bunthoef, voor de Soos en 

Postzegelbeurs. Volgens de Bunthoef is een coronabewijs niet nodig. Maar probeer zo voorzichtig 

mogelijk te zijn. 

De eerstvolgende soos is woensdag 29 september van 13.30 uur tot 16.00 uur. 

De eerstvolgende beursmiddag is zaterdag 2 oktober van 13.00 tot 16.00 uur. 

Met vriendelijke  groet,  

Cees Pijpers – tel: 0162 432738 

 
 
Ruilen: 
Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen en tijdens de soosmiddagen) 

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

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

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

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

dat ontbrekende zegeltje. 

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

heel veel keuze… 

 

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

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

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

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

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

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

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

 

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

met vooral goed materiaal. Over het algemeen wordt goed verkocht 

uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en 

poststukken kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te 

plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer: Ludwig Engst tel. 

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

 

 

Te koop aangeboden: 
 

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

overtollige zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. 

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

houdt u tegen…….. 

 

 

Oostenrijk:  1850 t/m 1993  O/xxx – ruim 2.100 zegels, in drie z.g.a.n. Luxe 

KABE falzlos albums. Bod gevraagd – Tom 013-4671247 

 

 

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

U kunt eventueel een lijst van de beschikbare boekjes opvragen bij Rien Kooiman. De opbrengst (15% 

van de catalogusprijs) is voor de vereniging. 

Met vriendelijke groet, Rien Kooiman – tel 0162 314956 -  rien.kooiman@kpnplanet.nl  

 

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 

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  

Oosterhouter Post 
Een periodieke uitgave 

van de OVVP 

48e jaargang , no 4  

Editie september 2021                 

mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
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/
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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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: 
 
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 

 

 
Grote Clubactie: 
 
Door corona konden de clubavonden, beurzen en soos-middagen vele maanden niet doorgaan. Dus, 

mede daardoor, ook minder inkomsten voor de vereniging. Daarom bevelen we de Grote Club actie 

van harte aan. Van de opbrengst mogen we 80% voor onze vereniging houden.  

http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html
mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.hertogpost-event.nl/


6 

 

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

 

In september starten we weer met het nieuwe seizoen en starten 

we ook weer met de Grote Clubactie. Cees Pijpers, bestuurslid 

en coördinator van de actie, gaat zich weer helemaal inzetten 

voor deze actie. Bij hem kunt u loten kopen voor 5 3,00 per lot 

en u kunt weer mooie prijzen winnen. Zelfs is er een hoofdprijs 

van € 100.000. Op woensdag 8 december is de trekking.  

U kunt ook loten bestellen door € 3,00 per lot over te maken op 

bankrekening: NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse 

Ver Postzeg  

Wij zorgen dan dat u de loten tijdig ontvangt.  

Bij voorbaat hartelijk dank.  

 

 

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 

 

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

 

 

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

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

 

 
 

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

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

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

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

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

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

controleren op berichten van onze vereniging.  

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hondenkop….: 
 

Op 27 januari 2019 werd door  U.S. Postal Service® in Kansas City, 

MO, de ‘California Dogface’ postzegel uitgegeven. Dit is een 

zelfklevende zegel ($ 0,70) zonder het ‘niet machinaal bewerkbaar’ 

toeslagtarief van $ 0,15.  In blokjes van 20 zegels).  

De Californische dogface-vlinder – komt alleen in California voor -  

(zerene eurydice) siert de zevende ‘niet-machinaal verwerkbare’ 

vlinderstempel uit de vlinderserie – gestart in 2010 -  voor gebruik op 

onregelmatig grote enveloppen, zoals vierkante wenskaarten, 

uitnodigingen of aankondigingen. De afbeelding is digitaal gemaakt 

met afbeeldingen van vlinders als uitgangspunt. Het resultaat is een sterk gestileerd, vereenvoudigd 

beeld van een Californisch hondenkop (Zerene eurydice). De nationaal bekende kunstenaar Tom 

Engeman was de ontwerper samen met Art-director Derry Noyes. Het leuke aan deze zegel is, dat  als u 

goed kijkt, u in de afbeelding op de veugel een hondenkop (poedel ?) kunt herkennen. Het is wellicht 

een beetje gezocht, maar toch al het veel hondenliefhebbers aanspreken.    
 

Wat is een Non-Machinable 

Surcharge’’, een ‘niet 

machinaal bewerkbare’ 

toeslag? 

Als een vreemd gevormde 

envelop wordt gebruikt, moet 

de ‘niet-machinaal-bewerk-

bare toeslag’ worden betaald, momenteel ca. $ 0,15.  Deze toeslag is  - sinds 2009 - van toepassing op 

brieven en enveloppen die niet machinaal kunnen worden verwerkt vanwege hun vreemde vorm, zodat 

ze met de hand moeten worden verwerkt door USPS-personeel.  

(Anna C. van der Maade – 210919) 

 

 

 
200 jaar onafhankelijkheid Brazilië: 
In de serie "Brazilië, 200 jaar onafhankelijkheid" zijn al eerder de Tweehonderdste verjaardag van de 

komst van D. Leopoldina (2017), de Tweehonderdste verjaardag van de acclamatie van D. João VI 

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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(2018), de tweehonderdste verjaardag van de terugkeer van José Bonifácio naar Brazilië (2019) en de 

tweehonderdste verjaardag van de revolutie (2020) uitgegeven. 

De postdirectie van Brazilië heeft op 2 september 2021 de herdenking "Brazilië 

voor de rechtbanken van Lissabon" in omloop gebracht, de voorlaatste van de 

serie "Brazilië, 200 jaar onafhankelijkheid".  

De serie is in 2017 gestart in samenwerking met het parlement en loopt tot 2022, 

het jaar van de tweehonderdste onafhankelijkheidsdag. Het vijfde zegel toont 

de relatie van Brazilië met de Cortes de Lisboa (Rechtbank van Lissabon). 

De banden tussen de rechtbanken van Lissabon en de Eerste Constituerende 

Vergadering van 1823 brachten het werken met 

een wetgevende vergadering en de routine van 

het parlement over van Portugal naar Brazilië. 

Het was in de dagelijkse deelname aan 

parlementair werk dat Brazilianen toegang 

hadden tot de activiteiten van het moderne parlement en de eerste stappen 

zetten naar de onafhankelijkheid van Brazilië. 

De postzegel - De uitgave draagt de inscriptie "Brasil, 200 anos de 

indepencia" en het schilderij "Sessão das Cortes de Lisboa", van Oscar 

Pereira da Silva, dat deel uitmaakt van de collectie van het Museu Paulista 

da USP. Het beeld toont de participatie van vertegenwoordigers van de 

Braziliaanse provincies in de Vergadering in Portugal, in het bijzonder Antônio Carlos DE Andrada. 

Het ontwerp is van Ely Borges en Isabel Flecha de Lima. 

(Anna C. van der Maade – 210902) 

 

 

De postzegel voor dag van de postzegel (Duitsland):   
  
De eerste aankondiging van het Federale Ministerie van Financiën voor het verschijnen van een 

postzegel met toeslag in de reeks Dag van de Postzegel voor 2021 was: “Om de Stichting voor Filatelie 

en Postgeschiedenis te ondersteunen, zou een postzegel van 80 + 40 cent moeten verschijnen met het 

motief IBRA 2021 in Essen”. Zoals bekend is de IBRA verplaatst van 2021 naar 2023 (IBRA 

Internationale Briefmarken Messe – 25-28 mei 2023 – Essen)  vanwege de COVID epidemie. In 

december 2020 werd door het ministerie in de serie "Dag van de Postzegel", het velletje gepubliceerd:  

Schatten van filatelie - Bordeaux Brief - Postzegel 80+40. - Uitgiftedag is 2 september 2021. 
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De IBRA-referentie van de brief is bewaard gebleven, omdat de Bordeaux-brief in 2023 ook in de 

schatkamer van de IBRA te zien zal zijn. 

De Bordeaux Brief  was tot 2014 het duurste filatelistische verzamelobject ter wereld, sindsdien alleen 

overtroffen door de  Brits-Guyana 1 ¢ magenta.  Het is een vouwbrief met elk één Blauwe en één Rode 

Mauritius.    Filatelistische interessant is deze brief niet alleen de waardevolle postzegels, maar ook de 

poststempels, waarvan vier stempels alleen zich al bevinden op de achterkant van de brief, stempels van 

verschillende stations van de route. De postzegels zijn gestempeld met  "PennyPost".    Er is ook een 

"Mauritius Post Office" dubbele cirkelstempel gedateerd 4 oktober 1847 op de achterkant. De 

ontvangers van de brief waren de "Messieurs Ducan & Lurguie" in Bordeaux.   

De brief werd door wijnhandelaar Edward Francis vanuit Port Louis, de hoofdstad van Mauritius, naar 

zijn leverancier in Bordeaux gestuurd om de ontvangst van 48 vaten wijn te bevestigen. De brief werd 

verzonden op 4 oktober 1847 en kwam in Bordeaux na 85 dagen op 28 december 1847. In 1902 vond 

een student het in de archieven van de wijnwinkel en verkocht het in 1903 voor 1600 Engelse ponden 

(tegenwoordig ongeveer €  205.000,00)   De jongen had over de zeldzame zegels gehoord,  door een 

reeks artikelen over deze zegels door Théophile Lemaire, de redacteur van het Franse filatelistische 

tijdschrift “Le Philatélist Français”.   Toen hij zijn moeder erover vertelde, herinnerde zij zich dat haar 

echtgenoot zaken met Mauritius had gedaan waarna ze  haar zoon toestond om de 

bedrijfscorrespondentie te doorzoeken. Daarnaast vond de jongen een brief met een blauwe Mauritius. 

Deze tweede brief is nu te zien in het Museum der Kommunikation in Berlijn.  

De Bordeaux-brief kwam via Théophile Lemaire, Brunet l'Argentière, Alfred F. Lichtenstein in 1917, 

Arthur Hind in 1922, Maurice Burrus in 1934, Raymond H. Weill en andere eigenaren in 1971 in bezit 

van de Japanse industrieel Kanai Hiroyuki.   Hij verkocht de brief  in 1988 via het veilinghuis David 

Feldman, Genève. Ten slotte werd de brief op 3 november 1993 aan een  naamloze bieder uit Singapore 

verkocht op een veiling voor ChF 6.125.000,00  Zwitserse frank (vandaag ongeveer €  5.218.000,00  

euro).   

(Frans Haverschmidt – 210902) 
 

Het Friese Paard: 
 

Verzamelt u ze?  De bijzondere ‘zilveren’ postzegels van PostNL. Ze zien er fraai uit en de nieuwste 

uitgifte is heel bijzonder. Het Friese paard geldt als een van de mooiste 

paardenrassen. Ontwerper Frank Janse heeft de karakteristieke contouren van 

het edele dier treffend verbeeld op een unieke zilveren postzegel. De uitgifte 

valt samen met die van het recent verschenen postzegelvel Nederlandse 

paardenrassen. 

De zilveren postzegel is verpakt in een luxe passe-partoutomslag. En bij 

aankoop van deze unieke zilveren postzegel Het Friese paard krijgt u een 

mooie bijpassende standaard cadeau. Hiermee geeft u de luxe passe-

partoutomslag met de postzegel een mooie plaats in uw interieur of bij uw 

postzegelverzameling. De standaard ontvangt u alleen bij aankoop van deze 

uitgifte. Hij is niet los verkrijgbaar en wordt ook niet bij het premium 

geleverd. 

De zilveren postzegel Het Friese paard is in een gelimiteerde oplage’, verpakt in een luxe passe-

partoutomslag en met bijpassende standaard.  

Prijs € 25,00 

 

 
Het verraad van Sopron 
 

In het septembernummer van de nieuwsbrief stond een artikel met de titel “Sopron – de meest loyale 

stad” over het feit dat in 1921 de inwoners van die stad zich bij een referendum uitspraken voor 

aansluiting bij Hongarije. De Geallieerden hadden andere ideeën maar daar gingen de Sopronezen niet 

in mee. In 1956 zullen ze daar nog weleens over nagedacht hebben. Het artikel geeft de feiten correct 

weer maar wel bezien door Hongaarse ogen. De Oostenrijkers hebben hierover een totaal andere mening, 

zoals de titel van dit artikel verraadt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Philatelie
https://de.wikipedia.org/wiki/British_Guiana_1%C2%A2_magenta
https://de.wikipedia.org/wiki/Faltbrief
https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_und_Blaue_Mauritius
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckstempel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://de.wikipedia.org/wiki/Port_Louis
https://de.wikipedia.org/wiki/Mauritius
https://de.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Lemaire
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_F._Lichtenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Hind
https://de.wikipedia.org/wiki/Maurice_Burrus
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanai_Hiroyuki
https://de.wikipedia.org/wiki/David_Feldman_(Philatelist)
https://de.wikipedia.org/wiki/Genf
https://de.wikipedia.org/wiki/Singapur
https://de.wikipedia.org/wiki/Euro
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Op 27 mei 1918 openen Duitse kanonnen het zwaarste artillerie bombardement aan het westelijk front 

van de hele oorlog. Binnen uren stort het front tussen Compiègne en Reims in. Duitse eenheden nemen 

posities in op minder 80 Km van Parijs. De Franse regering vertrekt naar Tours aan de Loire. Het lijkt 

erop dat nu toch een doorbraak in het westen gaat plaatsvinden. Maar schijn bedriegt. Elke maand 

arriveren er 100.000 nieuwe soldaten uit de US en het Duitse offensief loopt vast. De uiteindelijke 

uitkomst is dat Duitsland op 11 november een wapenstilstand moet 

sluiten, in België en Frankrijk nog altijd een feestdag. 

Nu Duitsland niet verder kan is er ook voor Oostenrijk-Hongarije 

geen redden meer. Op 30 oktober wordt de republiek 

Tsjechoslowakije uitgeroepen en Hongarije gaat als zelfstandige 

republiek verder. Er zijn meer afscheidingsbewegingen. In het 

uiterste westen wil de provincie Vorarlberg zich bij Zwitserland 

aansluiten met een meerderheid van de bevolking als voorstanders. 

Maar de Zwitsers weigeren de aansluiting. In het oosten gebeurt het omgekeerde. De Geallieerden 

hadden de vier Komitaten (provincies) 

van West Hongarije – (Pressburg, 

Eisenburg, Wieselburg en Ödenburg) 

willen laten aansluiten bij de republiek 

Oostenrijk als de provincie 

Burgenland. Dit weigerden zowel de 

Slowaken als de Hongaren te 

accepteren. De stad Pressburg, 

Pozsony in het Hongaars en Presporok 

in het Slowaaks, moest namelijk de 

hoofdstad van Slowakije worden en 

heet nu Bratislava.  

Uiteindelijk is het huidige Burgenland 

dus maar een dun schilletje aan de 

oostkant van Oostenrijk geworden en daar is na het referendum van 14 - 16 december 1921 nog een hap 

uitgenomen. Op die dagen besloten namelijk degenen die zich in de stad bevonden en er waren 

duizenden uit alle hoeken aangevoerd om ook te stemmen, dat Sopron bij Hongarije moest blijven. Een 

hele slimme manier van stembusfraude waa-rover oude Oosten-rijkers zich nog weleens kunnen 

opwinden. Vandaar dus het “Verraad van Sopron”. 

Ook al is het huidige Burgenland maar klein, het is een heel plezierige vakantie-bestemming. Drie-

honderd dagen per jaar zon garandeert fantastische wijnen en je kunt er geweldig fietsen. Als er dan 

plotseling een schaduw over je heen valt ben 

je blij geen klein konijntje te zijn. Daar zweeft 

dan namelijk een Koningsarend. We zitten 

hier op de trekroute van de Oostzee naar de 

Adria. De 

aanwezigheid van de 

Neusiedler See zorgt 

bovendien voor een 

groot aanbod van 

watervogels. Grauwe 

ganzen? Duizenden. 

Tenslotte is Sopron 

een heel mooi stadje 

en is het zomerpaleis 

van de vorsten van Esterhazy in Fertöd vlakbij, net over de grens met Hongarije. 

Is er ook iets op filatelistisch gebied te beleven? Jazeker, totdat in 1921 Oostenrijkse troepen het 

Burgenland binnentrekken wordt het bezet door Hongaarse vrijheidsstrijders (terroristen?) die 

postzegels hebben uitgegeven. In de Michel katalogus staan ze vermeld onder “Westungarn”. Niet 

overdreven hoog genoteerd maar niet te vinden. Heel interessant dus. Als u ze in bezit hebt, houd ik mij 

aanbevolen.  (Simon Oosterhuis – 210921) 
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Postex 2021: 
 

Op 15 en 16 oktober a.s. wordt de 22e  Postex gehouden in de Omnisport te Apeldoorn, Voorwaarts 55. 

Na een jaar, dat dit niet mogelijk was, kunnen wij dit nu weer houden. De openingstijden zijn op vrijdag 

van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is € 5,00. 

Rondom het gebouw is het gratis parkeren.  

Wanneer u komt brengt u dan wel een QR code mee op uw telefoon of een papieren versie, volgens 

instructies van de verhuurder mogen alleen personen met deze QR code in het pand worden toegelaten. 

Controle vindt plaats bij binnenkomst, waarna iedereen die een groene code heeft een polsbandje krijgt 

voor die dag en een toegangskaart aan de kassa kan kopen. 

Er zijn weer diverse NVPH handelaren aanwezig en ook een aantal gespecialiseerde verenigingen 

hebben een promotiestand. Ook een aantal semi handelaren zijn er weer en Post.NL heeft ook de stand 

weer opgebouwd om u van dienst te zijn. Ook is er weer 

een dubbeltjeshoek waar u dat ene ontbrekende zegeltje 

waarschijnlijk kunt vinden.  

De Vliegende Hollander heeft ook nu weer een 60-tal 

kaders op het gebied van de luchtvaart en de Nederlandse 

Vereniging van Postzegelverzamelaar van het vorstendom Liechtenstein viert haar verlate jubileum.  

Verder zijn er nog een 70 tal kaders van individuele inzenders en een aantal kaders, verzorgd door de 

jeugdafdeling regio Den Haag. Alle betalende bezoekers kunnen tegen vertoon van de toegangskaart 

weer een persoonlijke postzegel verkrijgen bij de infostand van de organisatie. 

Voor een up-to-date informatie kunt u naar www.postex. Of kijk op facebook. Vragen kunnen ook via 

coro65al@kpnmail.nl 

(Leen Louwerse) 

 
Alexander Nevski:  
 
Met de uitgifte van een postzegel (blokje) en een bijbehorende eerstedag-enveloppe vierde de Russische 

Post de 800e  geboortedag van Prins Alexander Nevsky (1221-1263), staatsman en militair.  

Alexander Jaroslavitsj Nevski was vorst van Novgorod en 

grootvorst van Vladimir. Hij was de zoon van vorst Jaroslav. 

Novgorod was een van de belangrijkste steden van het 

toenmalige Rusland en de belangrijkste handelsstad 

vanwege haar verbinding met de Hanze. In 1240 versloeg 

Alexander het Zweedse leger aan de rivier de Neva, vandaar 

zijn bijnaam "Nevski". Twee jaar later in 1242 versloeg hij 

ook het leger van de Duitse Orde in een slag op het 

dichtgevroren Peipusmeer en stopte zo de opmars van de 

Duitse Orde naar het Oosten.  

Alexander Nevski wordt geëerd als de stichter van het 

Russische rijk. Zijn rol in de tijd van de Tataarse inval is 

omstreden, omdat hij van Novgorod, dat de Tataren niet in 

bezit hadden, tribuutgeld verlangde. Hij raakte in opspraak 

door de Tataren te ondersteunen in plaats van ze te 

bevechten. Een mogelijke verklaring is echter, dat hij 

meende de islamitische Tataren nodig te hebben als 

tegenwicht tegen de katholieke Europese mogendheden. 

Vlak voor zijn dood legde hij de monniksgeloften af en nam 

de naam Alexius aan. Binnen de Russisch-orthodoxe 

Kerk geldt hij als heilige.  

Zijn feestdagen zijn op 23 november (overlijden), 23 mei 

(synaxis van de heiligen van Rostov Veliki en Jaroslavl) en 

30 augustus (overbrenging van zijn relieken). 

http://www.postex/
mailto:coro65al@kpnmail.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veliki_Novgorod
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_(stad)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaroslav_van_Novgorod&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veliki_Novgorod
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hanze
https://nl.wikipedia.org/wiki/1240
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_aan_de_Neva
https://nl.wikipedia.org/wiki/1242
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Orde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_het_IJs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_op_het_IJs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tataars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rostov_Veliki
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaroslavl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Relieken
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De beroemde Russische filmregisseur Sergej Eisenstein maakte een film over zijn leven, met 

bijbehorende veldslagen, genaamd Aleksander Nevski. Bij de film 

componeerde de Russische componist Sergej Prokofjev speciaal muziek 

onder de naam Aleksander Nevski. Alexander Nevski werd geadopteerd 

door Batu Khan en was de anda (bloedbroeder) van diens zoon Sartaq. 

In de Grote Vaderlandse Oorlog werd hij door de Sovjets als voorbeeld voor 

het Russische volk gebruikt, dit echter zonder hem als orthodox heilige te 

vermelden. 

Rusland eerde Alexander Nevski drie maal met het instellen van een hoge, 

naar hem genoemde Ridderorde. De Tsaren vernoemden de Orde naar 

"Sint" Alexander Nevski, maar Stalin liet de verwijzing naar de 

heiligverklaring weg. President Boris Jeltsin stelde op zijn beurt weer een Orde van Sint-Alexander 

Nevski in. 

 
(Willem-Alexander Arnhemer – 210913) 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sergej_Eisenstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_(cinematografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Nevski_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sergej_Prokofjev
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleksander_Nevski_(Prokofjev)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Batu_Khan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anda_(bloedbroeder)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sartaq
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Vaderlandse_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Nevsky-Orde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Stalin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boris_Jeltsin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Nevsky-Orde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Nevsky-Orde
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Veilinglijsten op  

pagina’s 15 t/m 23  
 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  
                                                       

petercmhendrickx@home.nl  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Van de heer Geert den Dulk ontvingen wij volgende vraag:  

 

Onlangs kwam ik in het bezit van diverse persoonlijke postzegels met als onderwerp Arthur 

Melbourne Cooper, Britse filmhistorie, filmpionier.  

Op internet zag ik dat uw vereniging daarover geschreven heeft in een van haar 

nieuwsbrieven.  

Echter maar twee zegels komen aan de orde.  

Heeft u informatie over om hoeveel verschillende zegels met dit onderwerp het gaat en welke?  

Heeft u anders een idee waar ik informatie zou kunnen vinden?  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Geert den Dulk  

Rijswijk  
 

Als u (ook)wilt reageren: yapa79dw@kpnmail.nl    
 

 

Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw reacties 
 

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

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

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

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

bezocht kunnen worden. 
 

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

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 
 

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

voordat het coronavirus veel bijeenkomsten 

onmogelijk maakte. Wilt u een bijeenkomst 

bezoeken controleer dan eerst of die wel doorgaat !!! 

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

Belgische evenementen 
 

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

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

pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

   

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

  

’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 Filatelisten-

vereniging;. 

 

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

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

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

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

’s-Hertogenbosch; Data: . 

 

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

Najaarsbeurs zaterdag 20 november 2021, 10.00-17.00 uur Clubavonden: 19.30-22.00 uur. 2 e donderdag v.d. maand m.u.v. 

mei. - Donderdag 11 maart 2021  - Donderdag 8 april 2021 met jaarvergadering - Donderdag 20 mei 2021 - Donderdag 9 

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

Alle activiteiten vinden plaats in: Dorps- en Verenigingsgebouw Amicitia – Schimmelpen-ninckstraat 14 - 4461 AH  

Kloetinge 

Informatie: - Secretaris / Ledenadministratie Filatelistenvereniging De Bevelanden - P.J. van Eijkeren - 0113-228562 - 06-

53421506 - ecm@zeelandnet.nl - www.postzegelclubdebevelanden.nl 

 

Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00 

u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.   

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op 

zaterdagen:    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  - 27 oktober 2021; 24 november 2021 – niet 

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
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.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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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  

 

Weert: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. organiseert op zondag 28 november 2021 een postzegelruilbeurs met grote 

veiling waarin onder meer veel een Euro-kavels. - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne, Herenstraat 298 6004 XL, 

Weert. - Tijdstip: tussen 09.30 en 16.30 uur - Jeugdhoek aanwezig. - Toegang is gratis. - Bezichtiging veilingkavels: tussen 

09.30 en 12.15 uur. - Aanvang veiling: ca. 12.30 uur - Einde veiling: ca. 16.30 uur - Het veilingboekje staat begin november 

2021 op onze site: www.filatelicaweert.nl 

Secretariaat: E. Goossens, Onder de Wieken 9, 6093 HD Heythuysen, tel.: 0475.494086 - e-mail: ewtgoossens01@hetnet.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.  

 

 

 

 

 

 

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

1 Oud Duitsland Wurttemberg 134-149+div. o 60,00  3,40  

2 Berlijn 1957-69 div.op 5 kaarten p/g 82,50  3,00  

3 Europa diversen op 5 kaarten g   1,00  

4 Ned.Indie 211-215 o 20,00  3,60  

5 Ned.Indie LP 6-12 + 18 o 24,00  4,00  

6 Nw. Guinea nr 22-24 p 45,00  4,60  

7 Nw. Guinea 38-40+49-52 p 12,60  2,00  

8 Nw. Guinea nr 54-60+63-66 p 12,00  2,00  

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

10 Suriname 202-205 R.Kruis o 79,00  10,00  

11 Nederland 2104-2113 g 10,00  2,20  

12 Nederland 2142-2151 g 10,00  2,20  

13 Nederland 2152-2161 g 10,00  2,20  

14 Nederland 2172-2181 g 9,00  2,00  

15 Nederland 2182-2191 g 9,00  2,00  

16 Nederland 2171a/d g 4,80  1,20  

17 Nederland 2009 g 12,50  2,80  

Veiling 465a – 20 oktober 2019 

mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
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18 Nederland doosje zegels g   4,00  

19 Nederland doosje zegels g   2,60  

20 Nederl/overzee stockboek p/g   8,60  

21 Berlijn nr 18  g 500,00  50,00  

22 Berlijn Blok 1 ( echt gelopen) g 2.500,00  250,00  

23 Franse Zone  Rheinland 30-31 g 150,00  25,00  

24 Franse Zone  Rheinland 48-52 g 78,00  12,00  

25 Franse Zone  Baden 42A-45A g 400,00  70,00  

26 Franse Zone  Baden 50-52 g 110,00  18,00  

27 Franse Zone  Baden 53-57 g 78,00  12,00  

28 Franse Zone  Blok 1A g 280,00  45,00  

29 Franse Zone  Blok 1B g 280,00  45,00  

30 Berlijn Collectie in Schaubek p/g 700,00  35,00  

31 U.S.A. nr 94 mooi gecentreerd g 25,00  4,00  

32 Frankrijk Brief uit 1712 g   20,00  

33 Duitsland 1e dag blad Concorde g   1,60  

34 Jersey 12 FDC's g 7,50  1,20  

35 Jersey 15 brieven div. zegels g 64,00  6,00  

36 Guernsey/Aldern 13 brieven g 74,00  7,60  

37 Canada Blok expo     1,60  

38 Lesotho F.D.C. 1966     3,00  

39 Mauritius F.D.C.1968     3,00  

40 Nieuw Zeeland F.D.C. 1984     3,00  

41 Nederland diverse blokken p   4,00  

42 Diversen kistje allerlei     5,00  

43 Nederland Kinderzegels 2015-2018 p   4,00  

44 Nederland Kinderzegels 2015-2017 p   4,00  

45 Nederland blok 1966 g   4,00  

46 Nederland diverse velletjes g   3,00  

47 Nederland diverse velletjes g   2,00  

48 Duitsland diverse blokken g   3,00  

49 Nederland stockboek FDC's     6,00  

50 Motief stockboek diversen     6,00  

51 Zwitserland speciaal boekje p    1,00  

52 Nederland mapje 267 p   1,00  

53 Nederland mapjes 221,338 en 124a p   3,00  

54 Nederland mapje 194 p   1,00  
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55 Wereld stockboek p/g   1,00  

56 Europa stockboek g   2,00  

57 Bulgarije stockboek p/g   10,00  

58 Nederland mapje 360 p   3,00  

59 Ned.Antillen stockboekje   p 325,00  8,00  

60 Duitse Rijk stockboekje samendrukken p/g 375,00  20,00  

61 Saar stockboekje p/g   7,00  

62 Nederland stockboekje 90 series p 185,00  7,00  

63 Duitse gebieden stockboek o/g   10,00  

64 Nederland 
stockboek 600 
toeslagzegels g   7,00  

65 Bundespost stockboek blokken van 4 p   4,00  

66 Nederland stockboek 225 series p   8,00  

67 D.D.R. stockboek 825 zegels g   5,00  

68 Suriname/Antillen stockboek p/g   8,00  

69 Indonesie RIAU en diversen p/g 1.300,00  15,00  

70 Saar/Zones map veldelen p   10,00  

71 Diversen dik stockboek leeg 60 blz     8,00  

72 Bund/Berlijn 50 samendrukken p/g   5,00  

73 Nederland blok Nederland/water g 10,00  3,00  

74 Nederland zilveren zegel Alex/Maxima g   5,00  

75 Nederland Brief A'dam-Paramaribo g   5,00  

76 Belgie jaargang 1986-1987 p 172,00  17,00  

77 Europa kaart CEPT g 17,35  5,00  

78 Nederland jaargang1975-1977 p 35,00  4,00  

79 Diversen 
6 stockboekjes + serie 
koeien p   1,00  

80 Europa boekje 94 series Cept p/g   9,40  

81 Albanie Serie Cept p 90,00  20,00  

82 Nederland nr 9 op briefstuk g 45,00  4,50  

83 Belgie nr 132-134 Rode kruis g 35,00  3,60  

84 Ned.Indie diversen op kaartje p 16,00  1,20  

85 Groenland diversen op kaartje g   2,00  

86 Vaticaan diversen op kaartje p 40,00  2,60  

87 Curacao diversen op kaartje p 65,00  5,00  

88 Liechtenstein diversen op kaartje g 135,00  5,00  

89 Berlijn diversen op stockkaart p 265,00  25,00  

90 Berlijn stockkaart blokken van 4 g 225,00  20,00  
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91 Ver.Naties stockboek p 550,00  50,00  

92 Liechtenstein stockboek p 450,00  50,00  

93 Monaco stockboek p 275,00  20,00  

94 Diversen 4 stockboeken leeg     5,00  

95 Diversen leeg stockboek     2,40  

96 Nederland stockboek blokken/stroken g   2,00  

97 Nederl/Overzee Schaubek album met zegels g   5,00  

98 Nederland 60 FDC's     2,00  

99 Motief 2 boekjes treinen/schepen g   4,00  

100 Motief 
2 boekjes vlinders/vissen 
etc g   3,00  

101 Diversen 3 restant rondzendboekjes g   5,00  

102 Diversen 3 restant rondzendboekjes g   5,00  

103 Diversen 3 restant rondzendboekjes g   2,60  

104 Motief 2 boekjes sport g   4,00  

105 Diversen Roodfrankeringen/FDC's g   3,00  

106 Motief boekje vogels/dieren g   3,00  

107 Nederland Davo 100 jaar vorstinnen p/g   35,00  

108 Nederland FDC's 187-212 bes   2,00  

109 Nederland FDC's 213-236 onb   2,60  

110 Nederland FDC's diversen bes   2,00  

111 Nederland FDC's 287-330 onb   4,60  

112 Nederland FDC's 237-286 onb   4,60  

113 Polen stockboek veel motief g   3,60  

114 Polen album poststukken bes   2,60  

115 Wereld 3 boekjes diversen g   5,60  

116 Nederland Davo christal 1969-1995 g   15,00  

117 Nederland Davo christal 1969-1995 p    35,00  

118 Nederland Album 1e dagkaartjes     2,50  

119 Nederland Briefkaart naar Lokeren g   3,00  

120 Nederland Briefkaart 1921 g   3,00  

121 Nederland Brief naar U.S.A. g   5,00  

122 Nederland 2519+2713 p 16,00  5,00  

123 Nederland 3079-3088 g 16,00  5,00  

124 Nederland jaargang1993+1997 p 101,00  4,00  

125 Duitsland pakketbrief bes   2,00  

126 Nederland nr 1894-1908 tab g 12,50  2,60  
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127 Wereld doosje diversen g   5,00  

128 Wereld schaubek album  g   25,00  

129 D.D.R. restant in stockboek g   5,00  

130 Engeland jaargang 1976 p   5,00  

131 Nederland jaargang 2000 p 92,30  4,00  

132 Engeland jaargang 1982 p   5,00  

133 Faroer stockkaart p 23,00  5,00  

134 Wereld stockboek   g   7,60  

135 Frankrijk/Spanje restant rondzendboekje p   5,00  

136 Spanje restant rondzendboekje p   10,00  

137 Wereld  dik stockboek 2000 zegels p/g   8,00  

138 D.D.R. stockboek zegels/blokken p/g   8,00  

139 Hongarije dik stockboek   g   8,00  

140 Spanje stockboek g   5,00  

141 Wereld stockboek w.o. Polen p/g   5,00  

142 Wereld stockboek w.o. Belgie p/g   3,00  

143 Tsjechoslowakije 
stockboek( ook 
Nederl/motief p/g   5,00  

144 Polen 
stockboek waarbij oud 
Polen p/g   8,00  

145 Diversen 6 stockboeken leeg zwa.blz     8,00  

146 Diversen 10 stockboeken leeg wit blz     8,00  

147 Ver.Naties/div. stockboek p/g   8,00  

148 Hongarije/div. dik stockboek g   10,00  

149 Oostenr/Roeme. stockboek ook Zweden g   8,00  

150 Rusla/Polen/div stockboek 4000 zegels p/g   12,00  

151 Wereld stockboek veel motief p/g   6,00  

152 Noorwegen zakje +/- 200 zegels g   2,00  

153 Wereld grote zak zegels en blokken g   5,00  

154 Wereld doosje 1000-den zegels g   5,00  

155 Wereld 2 stockboeken blokken etc. p/g   4,00  

156 U.S.A. stockboek   g   3,00  

157 D.D.R. stcokboek p/o/g   4,00  

158 Nederland kaart persoonlijke zegels g   4,00  

159 Nederland FDC album 60 stuks bes   5,00  

160 Nederland FDC album 60 stuks onb   5,00  

161 Nederland FDC album 60 stuks onb   5,00  
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162 Spanje blok paarden 3723-3728a p 58,00  9,00  

163 Nederland 1974-83+3096-3105 g 26,00  3,60  

164 Nederland brief uit 1883 met nr. 19 g   5,00  

165 Europa stockboek zegels/FDC's g   4,00  

166 Wereld stockboek allerlei g   5,00  

167 Nederland V2172-2181+V2182-2191 p 18,00  5,00  

168 Wereld stockboek allerlei p/g   3,00  

169 Wereld stockboek allerlei p/g   3,60  

170 Wereld doos +/- 900 ansichtkaarten     4,00  

171 Nederland 80 FDC's in showmappen     5,00  

172 CEPT kaart met 24 series p 58,00  4,00  

173 Spanje jaargangen 1966-1967 g   4,00  

174 Wereld stockboek allerlei g   3,00  

175 Wereld stockboek allerlei g   3,60  

176 Wereld stockboek allerlei g   3,60  

177 Duitsland SAFE album 1975-1988 p/g   10,00  

178 Duitsland album brieven en kaarten g   8,00  

179 D.D.R. stockboek p/g   5,00  

180 Duitsland stockboek Bund p/g   8,00  

181 Duitsland album poststukken g   5,00  

182 Duitsland dun stockboek g   3,00  

183 Duitsland dik stockboek p   5,00  

184 Duitsland FDC album +/- 100 stuks g   5,00  

185 Diversen 2 lege stockboeken     2,00  

186 Duitsland leeg Leuchtturm album     1,00  

187 Duitsland 2 stockboeken dubbel g   2,00  

188 WONDERDOOS Grote doos stockboeken  g   10,00  

189 Wereld 7 restant rondzendboekjes g   5,00  

190 Wereld 4 restant rondzendboekjes g   3,00  

191 Oostenrijk 2 stockboeken p/g   8,00  

192 Spanje dik stockboek p/g   6,00  

193 Zweden dik stockboek p/g   8,00  

194 Egypte stockboek g   2,00  

195 Australie stockboek g   4,00  

196 Italie dik stockboek p/g   8,00  

197 Zwitserland stockboek p/g   6,00  
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198 Berlijn en Bund collectie in 2 DAVO albums p/g   15,00  

199 Frankrijk  DAVO album 1969-1982 p   15,00  

200 Engeland dik stockboek p/g   10,00  

201 Duitse Rijk 398-401 Nothilfe g 160,00  26,00  

202 Duitse Rijk 430-434 Nothilfe g 190,00  30,00  

203 Duitse Rijk Dienst 114-131 g 80,00  12,00  

204 Danzig 123-130+138-146+150-157 g 21,00  3,00  

205 Danzig 158-168 g 35,00  7,00  

206 Danzig Luchtpost 177-180+251-255 g 37,50  7,40  

207 Danzig 256-258 winterhulp o 5,50  1,00  

208 Danzig 262-266 winterhulp o 18,00  3,60  

209 Danzig 284-288 winterhulp g 25,00  5,00  

210 Memelgebied 36-37+38t2+39t2 g 105,00  10,00  

211 Memelgebied 47-51+108-109+119-120 o 8,00  1,20  

212 Saargebied 102-103 g 35,00  5,00  

213 Saarland 344-346 g 26,00  3,90  

214 Saarland 239-251 o 18,00  3,00  

215 Saargebied nr 160 in paartje g 44,00  4,00  

216 Saargebied Luchtpost 126-127+142-178 o 17,50  2,60  

217 Saargebied Dienst 12t1-15t1+16-21 g 14,50  2,20  

218 Sovjet Zone Saksen 87a-89a (2x) p/g 19,10  1,20  

219 Sovjet Zone Thuringen 92ax-99ax g 65,00  7,00  

220 Saarland Diverse zegels en series p/g 55,00  2,00  

221 Nederland nr 2 paartje franco stempel g 180,00  40,00  

222 Nederland 212-219 Olymp.Spelen g 60,00  10,00  

223 Nederland 257-260 Reddingswezen g 40,00  7,50  

224 Nederland 563-567 Kinderzegels g 18,00  3,00  

225 Nederland 568-572 Kastelen g 19,00  3,40  

226 Nederland 671-675 Rembrandt g 25,00  4,40  

227 Ned. Indie nr 28 (mooi) p 275,00  45,00  

228 Ned. Indie Postkaart met Pander 1933 g   3,00  

229 Nederland Speciaal vel Delftse bijbel     1,50  

230 Nederland FDC 1391-95 uit PZB 37   15,00  3,00  

231 Noorwegen stockboek g   4,00  

232 Finland stockboek g   4,00  

233 Nw.Zeeland/USA stockboek p/g   6,00  
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234 Nederl/Europa stockboek p/g   8,00  

235 Veren. Europa Collectie in 3 Davo albums p/g   35,00  

236 Nederland Coll. In 2 Davo's (Legioen) p/g 1.250,00  50,00  

237 Ierland stockboek g   4,00  

238 Denemarken stockboek g   4,00  

239 Duitsland stockboek g   3,00  

240 Nederland stockboek blokken van 2-4 p/g   5,00  

241 Motief 
vogels en dieren in 2 
boekjes p/g   5,00  

242 Verenigd Europa Cept in 2 boekjes g   5,00  

243 Motief 
bloemen/bomen in 2 
boekjes g   6,00  

244 Motief 
vissen/vlinders etc. 2 
boekjes g   3,00  

245 Motief 
schepen/treinen in 2 
boekjes g   4,00  

246 Motief sport in 3 boekjes g   8,00  

247 Wereld blokken en stroken van 2-4 g   3,00  

248 Motief vliegtuigen etc. in 3 boekjes g   4,00  

249 Wereld stockboek g   5,00  

250 Motief vliegtuigen/zeppelin g   2,00  

251 Wereld blokken van 2-4 g   2,40  

252 Australie/N.Zeel. stockboek g   5,00  

253 Malta etc. stockboek zegels/brieven g   5,00  

254 Wereld stockboek p/g   4,00  

255 D.D.R./Indonesie stockboek g   3,00  

256 Nederl/Indonesie stockboek g   3,00  

257 Nederland Ampilex V 886 op FDC g   12,00  

258 Nederland stockboek p/g   5,00  

259 Griekenland etc stockboek g   10,00  

260 Spanje/Portugal stockboek g   10,00  

261 Nederland Ampilex V 887 op FDC g   12,00  

262 Diversen 
4 stockboek + 10 
vell.Nederl. p/g   1,00  

263 Diversen map met 33 poststukken g   3,00  

264 Nederland stockboek blokken etc. p/g   5,00  

265 Europa stockboek 2800 zegels g   7,00  

266 Mid+Zui.Amerika stockboek 1900 zegels g   5,00  

267 Griekenland   stockboek 800 zegels g   4,00  
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268 Afrika stockboek 2000 zegels g   5,60  

269 Azie stockboek 2400 zegels g   5,60  

270 Japan stockboek 560 zegels g   5,00  

271 Oostenrijk stockboek 900 zegels g   4,00  

272 Belgie stockboek 1100 zegels g   6,00  

273 CEPT stockboek 460 zegels g   5,60  

274 Duitsland 50 zegels in boekje p  76,00  2,60  

275 Belgie nr 41+51 g 60,00  5,00  

276 Belgie nr 126-128 o 85,00  8,00  

277 Belgie nr 302-307 p/o 55,00  6,00  

278 Belgie nr 471-477 p 47,50  6,00  

279 Belgie nr 496-503 p 42,00  5,00  

280 Belgie spoorweg 170-173 g 34,75  5,00  

281 Nederland nr 12  g 200,00  25,00  

282 Nederland 534-537 en Face g 35,00  5,00  

283 Nederland 356-373 Tralie p 200,00  30,00  

284 Nederland 40 puntstempels op nr 19 g   5,00  

285 Nederland 
V886-V888 
Amphilexblokken p 75,00  10,00  

286 Nederland 1137-1140 Amphilex p 22,00  4,60  

287 Nederland PZB 59+61 p 10,50  2,40  

288 Nederland 332-345+956-958 p 48,30  8,60  

289 Nederland 
Kinderblokken 1976-
79+1981 p 16,10  3,40  

290 Nederland Kinderblokken 5 stuks p 33,20  4,60  

291 Nederland Kindblokken 1992-94+2013 p 35,00  4,60  

292 Nederland Kinderblokken 4 stuks p 30,00  4,40  

293 Nederland Kindblokken 11 stuks p 55,30  7,60  

294 Nederland 607-611 p 19,00  4,60  

295 Nederland 617-635+637-640 p 42,40  8,40  

296 Nederland 702-706 p 15,00  3,40  

297 Nederland 707-711 p 20,00  4,60  

298 Nederland Blok 854 kind p 27,50  7,40  

299 Nederland 5 kerstblokken p 50,00  7,40  

300 Motief stockboekje + mapje p/g   2,40  

    TOTAAL 2.509,90  
 

 

 


