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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  november 2021 - 15e jaargang – nummer: 190 
De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 
OVVP en belangstellenden. 

               Redactie:  yapa79dw@kpnmail.nl   website:  www.oosterhouterpost.nl  

 

 
 

De Nieuwsbrief van de OVVP is een mededelingenblad met informatie over zaken die spelen binnen de 

vereniging,  bestemd voor de leden van de vereniging en belangstellenden. Bezoekt u ons ook eens op 

www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele telefoon. 

Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via: yapa79dw@kpnmail.nl     - mocht u 

de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen (wat wij natuurlijk niet hopen) dan is een berichtje aan 

yapa79dw@kpnmail.nl voldoende. De Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. 

 

 
Van de voorzitter. 
 
Beste postzegelvrienden, 

 

Het is weer herfst in Nederland en dat is wel te merken ook. Het regent al de gehele dag als ik dit artikel 

ga schrijven. Dat is op zich niet zo vervelend want dan ga ik straks weer lekker postzegelen. 

Sinds kort ben ik gestart met een nieuwe verzameling naast mijn bestaande landenverzamelingen en ik 

moet zeggen dat is toch wel een goed idee geweest. Misschien ook iets voor u , een nieuwe uitdaging 

voor de komende maanden! 

Onze eerste bijeenkomsten in de zaal van ’t Haasje en de Bunthoef waren zeer gezellig. Vele leden en 

belangstellenden waren blij dat ze elkaar weer zagen en eindelijk weer eens konden “handelen”. Ook 

onze stuiver tafel werd goed bezocht en vele zegels werden uit de boeken geplukt om de eigen 

verzameling thuis aan te vullen. 

In november en december hebben natuurlijk weer onze gebruikelijke bijeenkomsten in de Bunthoef op 

zaterdagmiddag en in de zaal van ’t Haasje op woensdagavond. De data vindt u hieronder in de 

Nieuwsbrief. Op woensdag 15 december hebben we als vanouds een mooie eindejaar veiling en 

natuurlijk de GROTE KERSTVERLOTING. U bent allen van harte welkom. 

 Ik wens u allen veel postzegelplezier de komende maanden.  

 

Tot ziens op een van onze bijeenkomsten. 

 

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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Verslag ledenbijeenkomst 522  -  20 oktober 2021 
 

De voorzitter heet de 43 aanwezige leden hartelijk welkom en opent de vergadering. 

• Er wordt een moment stilte gehouden voor de heren Perrée en Kouwelaar die zijn overleden 

• Alle loten voor de Grote Clubactie zijn verkocht met dank aan Dhr. Pijpers. Een groot deel van 

de opbrengst (80%) komt ten goede aan de vereniging. 

• De contributie voor 2022 blijft ongewijzigd. 

• Het verslag van de ledenbijeenkomst van 15 september 2021 wordt goedgekeurd 

• Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt. 

• De quiz gaat ook  vanavond niet door en zal weer beginnen in januari 2022.  

• De veiling 465  (300 kavels) verliep goed en de toto werd gewonnen door dhr. Van Riel. De 

veiling in oktober zal weer over 150 kavels gaan. 

• De voorzitter sluit rond 21.45 uur de vergadering (waarna wordt overgegaan tot het afrekenen) 

en wenst iedereen een goede thuisreis. 

Verdere ledenbijeenkomsten in 2021:  
 
Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal 

open 19.00 u). 

  
Bijeenkomsten 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. 

 
 
 

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

 

 

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

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

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

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

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

dat ontbrekende zegeltje. 

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

heel veel keuze… 

 

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

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

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

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

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

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

 

 
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: 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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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 en de redactie -  zijn graag bereid een handje 

te helpen. 

 

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  

 

 

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 Oosterhouter 

Post van november 2021 wilt inzien, 

dan kan dat door hier te klikken.   

De OP is ook bladerbaar in te zien: 

Oosterhouter Post November 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/   

mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/111/41458ISSUE111_iprB_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/111/b1a60ba90c93640e39047318473f8ed3
https://flipboek.editoo.nl/41458/111/b1a60ba90c93640e39047318473f8ed3
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/
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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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/clubblad2.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: 
 
De loten voor de Grote Clubactie, waarvan onze vereniging 80% van de 

opbrengst mag  houden, zijn  door  Cees Pijpers, bestuurslid en coördinator van 

de actie, allemaal verkocht. Wij wensen de kopers van de loten veel succes.  

Hartelijk dank voor uw deelname.  

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
mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.hertogpost-event.nl/
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Bezoekt u s.v.p. eens onze website: www.oosterhouterpost.nl: 

 

 

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

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

 

 
 

Nieuwsbrief: 
 

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

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

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

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

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

controleren op berichten van onze vereniging.  

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

wel.  

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

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

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

iemand die zich van de groep onderscheid, een rare, een vreemde, een zonderling.  

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/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Maar, neem nu de oude Grieken. Dat waren nog eens sportievelingen. Die hadden in de oudheid al hun 

eigen Olympische Spelen. Ze renden en worstelden en sprongen dat het een lust was. En ze zagen er 

allemaal uit, zoals we nu denken dat iedereen er uit zou moeten zien. Denken we. Maar gelooft u mij 

nou maar, ook toen waren er mensen die niet zo fanatiek 

meededen.  

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

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

met fitheid en een mooi figuur !. 

Tenminste zoals ze denken dat ze 

er uit zien, in strakke kleurrijke 

kleding verpakt en slank en 

gespierd, net als die oude 

Grieken. Tenminste, dat hopen ze te bereiken met al die activiteiten in de 

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

dat het op een geloof is gaan lijken. Hardlopen en sporten moet, en we moeten 

een sportief en mooi figuur hebben, anders tellen we niet mee. 

 En als u daar niet aan meedoet, als u een gevoel heeft dat het allemaal van u 

niet hoeft, waag het niet het te vertellen. U bent een afvaller, een 

ongelovige……! Zoals we naar de kerk moesten, moet u nu sporten. En 

vooral….zichtbaar sporten. Het is niet voldoende dat achter gesloten 

gordijnen te doen, u moet naar buiten, opdat de hele wereld kan zien: dat is een 

goede gelovige, of misschien toch een goedgelovige?. Fietsen is ook goed. Op 

een mooie zomermiddag, samen met gelijkgezinden, medegelovigen, de 

slingerwegen langs de grote rivieren, of de fietspaden in de polder, onveilig 

maken. En om het geloof van de hobbyfietsers goed te dienen, moet u zich 

speciaal  te kleden, ook in lycra en liefst zeer strak, zodat de overmatig grote 

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

u alle verkeersregels naar uw hand kunt zette en dat alle ongelovigen zich aan 

uw regels hebben aan te passen. Hoezo voorrang, hoezo anderen ruimte geven, 

gelovigen gaan altijd voor.  

Maar….mist u het nu echt? 

U….verzamelaar…..boekenwurm …..denker en 

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

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

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

bewegen als heilig moet ervaren ? En denkt u, dat werkelijk allen die er ooit 

toe hebben gedaan, die iets hebben betekend en hebben meegeteld in de 

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

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

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

als hij zich aan de regels van het moderne geloof zou houden. Hij rookte 

(sigaren) en dronk (whisky) en werd al met al redelijk bejaard (1874-1965). 

En kent u politici van nu, die sporten?  Ze zijn er wel, maar ze vormen een minderheid. Bekende politici, 

‘afkomstig’ uit de sport zijn onder andere Erica Terpstra (zwemmen) Mieke Sterk (vrouwenestafette), 

Dirk Stikker (badminton) en zo nog wel een paar, maar velen zijn niet  zo ‘sportief’. De meesten dus 

niet.   

Maar, we kunnen ook vaststellen dat bewegen  voor iedereen noodzakelijk is,  om het lichaam in een zo 

goed mogelijke conditie te houden. Maar dat wil niet zeggen, dat u het moet overdrijven. Hoe u het doet 

en in welke frequentie, dat maakt u echter zelf uit. Probeer het wel zoveel mogelijk in de buitenlucht te 

doen en probeer het zo te doen dat u het als prettig ervaart. En het hoeft echt niet uit te groeien tot een 

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

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

(Frans Haverschmidt – 210524) 
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Banská Bystrica: 
 

Op 1 januari 1993 werd de onafhankelijke Slowaakse Republiek opgericht. In maart 1993 werd 

Slovenská pošta lid van de Wereldpostunie. Hoofdkwartier, later het directoraat-generaal van de 

Slowaakse Post, š. p., verhuisde in 1996 van Bratislava naar Banská Bystrica, waar het in 2004 werd 

omgevormd tot een naamloze vennootschap. De uitgifteactiviteit in de Slowaakse Republiek begon met 

een stempel met het staatsembleem. De opkomende onafhankelijke Slowaakse postzegelcreatie volgde 

de Tsjecho-slowaakse postzegels op,  van 1993 tot 2008 zijn gebaseerd op traditioneel Tsjechoslowaaks 

ontwerp met oriëntatiepunten en landschappen. 

Dezelfde druktechnieken werden gebruikt: 

rotatiestaaldruk, rotatiestaaldruk gecombineerd 

met diepdruk en staaldruk vanaf vlakke platen. 

Postzegels worden gedrukt door offset of in 

combinatie met gegraveerde technieken. In de 

Kunstuitgave worden regelmatig postzegels 

uitgegeven.  

Thema's gerelateerd aan Banská Bystrica in de 

Tsjecho-slowaakse postzegelproductie: 

Een ander belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis 

van de stad werd geschreven tijdens de II. 

Wereldoorlog. Banská Bystrica was het centrum van het antifascistische verzet, het politieke en militaire 

centrum van de Slowaakse Nationale Opstand. Het symbool van deze 

periode is het SNP Memorial met een bijzondere architectonische 

uitstraling. Na het uitbreken van de Slowaakse Nationale Opstand 

nam de Commissie van de Slowaakse Nationale Raad voor Post en 

Telegrafie het beheer van de postkantoren en de telegraaf in het 

bevrijde gebied over, die haar activiteiten begin 1945 voortzette in 

het door Oost-Slowakije bevrijde gebied. het Sovjetleger. Na de 

bevrijding werd het ministerie van Post en Telegrafie opnieuw 

ingesteld als centraal bestuursorgaan. Door veranderingen in de 

constitutionele orde van Tsjechoslowakije is de naam verschillende 

keren veranderd. In 1948 werden districtspostkantoren opgericht, die 

administratieve en uitvoerende bevoegdheden hebben overgenomen 

in operationele, economische, personeels- en loonaangelegenheden. In 1949 werden regionale 

postdiensten opgericht in Bratislava, Banská Bystrica en Košice. 

In de naoorlogse postzegelproductie van Banská Bystrica, als zetel van de revolutionaire organen van 

de Slowaakse Nationale Opstand, wordt het vertegenwoordigd in de uitgave van de 1e  verjaardag van 

de Slowaakse Nationale Opstand, uitgegeven door de Tsjechoslowaakse Post in 1945, gedrukt door een 

drukkerij in Praag. De auteur van het voorstel is Štefan Bednár. In deze uitgave werden nog vier 

postzegels uitgegeven. De afbeelding van deze postzegels is als volgt: Vlaggen - USSR, Groot-

Brittannië, VS en Tsjecho-Slowakije, Turčiansky Sv. Martin - Matice slovenskej-gebouw, Sklabiňa - 

kasteelruïnes en een dorp dat tijdens de SNP door de nazi's is afgebrand, Strečno - Zvonica-heuvel een 

gedenkteken voor Franse partizanen. Deze markeringen werden ook gerealiseerd in een bladontwerp 

(karton zonder tanden zonder lijm met afmetingen van 148 x 210 mm) gewijd aan het welzijn van de 

overlevenden van de gevallen opstandelingen. De auteur van het grafische ontwerp is Štefan M. 

Kraker.Hárček werd afgestempeld met af en toe een stempel BANSKÁ BYSTRICA of TURČIANSKY 

SVÄTÝ MARTIN (29 augustus 1944 - 29 augustus 1945). De geldigheid van postzegels in Slowakije 

was tot 28 april 1946 en in Bohemen van 25 september 1945 tot 31 januari 1946. 
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Het Ministerie van Transport en Bouw van de Slowaakse Republiek keurde de uitgifte goed van de 

postzegel " Schoonheid van ons vaderland: Golgotha in Banská Štiavnica" met een nominale waarde 

van € 1,85. De postzegel geldig in nationaal en internationaal postverkeer, werd met staaldruktechniek 

gedrukt vanaf een vlakke plaat in combinatie met een veelkleurige offset door Tiskárna Hradištko, s.r.o., 

op een aangepast bedrukt vel met 8 postzegels.  

(Anna C. van der Maade – 201128) 

 

 

 
Jour du Timbre 2021: 
 

La Poste SA heeft op 25 september 2021 een postzegel en een postzegelvelletje uitgegeven met als 

onderwerp/afbeelding Citroën auto’s. De postzegel doet denken aan de Citroën Méhari uit de serie "Le 

gendarme de Saint-Tropez" van Jean Girault met Louis de Funès (1964) voor het gebouw van de 

voormalige gendarmerie van Saint-Tropez. 

Het was in 1935 dat de FIP (International Federation of Philately) op haar 

congres in Brussel voorstelde om in elk van haar lidstaten een postzegel-dag te 

vieren;  dit project werd aangenomen door het FFAP-congres in Parijs in 1937. 

De eerste ‘dag van de postzegel’ vond plaats  in 1938, daarna na de jaren 1940 

en 1941, waarin deze dag werd onderbroken door de Tweede  Wereldoorlog.   

Daarna  werd de eerste Franse,  tot dan toe, geïllustreerde postzegel in 1942 

uitgegeven op een kaart van de FSPF 

(Federatie van Franse Filatelistische 

Verenigingen).  In 1944 gaf ‘La Poste’ de 

eerste postzegel uit gewijd aan de dag van 

de postzegel, met als afbeelding het wapen 

‘Renouard de Villayer’ 1653 maker van de 

Petite Poste in 1653. In 1650 was schriftelijke communicatie tussen 

Parijzenaars onmogelijk, ondanks de (enkele) postkantoren die al in 

de hoofdstad opereerden. Renouard de Villayer, lid van de Raad 

van State, loste het probleem op door in 1653 het "kleine 

postkantoor" te creëren en vooral door brievenbussen te plaatsen, die hij in de hoofdstraten van Parijs 

installeerde had  en de eerste Parijse "postbodes" aanstelde. Het aantal van deze brievenbussen in de 

javascript:FenPopUp('Flamme.php?Nom_Flamme=Rennes_15_04_1942_JB&Dept_Flamme=Dep35%27,0,1,800,1200,0,0)
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stad bleef groeien, voordat deze zich in de meeste Franse steden te verspreiden.  

In 1993 werden twee postzegels uitgegeven ter gelegenheid van deze ‘dag van de postzegel. Vanaf 1999 

is het thema stripboekfiguren en 

in 2000 wordt de ‘dag van de 

postzegel’ het festival van de 

postzegel. De opbrengsten van de 

verkoop van het postzegelfestival 

worden gebruikt om enerzijds de 

ADP (Vereniging voor de 

Ontwikkeling van Filatelie), nu 

ADPhile,  de FFAP (Franse 

Federatie van Filatelistische 

Verenigingen) en de CNEP 

(Kamer van Handelaren en 

Deskundigen in Filatelie) en 

anderzijds het Franse Rode 

Kruis, te financieren.   

De 2CV (Frans: Deux Chevaux), 

in Nederland vaak (lelijk) 

eend(je) genoemd, is een auto van de Franse autofabrikant Citroën. De afkorting staat voor 'Deux 

Chevaux Vapeur', dat twee paardenkracht betekent, een gevolg  van de ingewikkelde berekening van de 

Franse wegenbelasting. De serieproductie van de 2CV liep van 11 juli 1949 tot en met 27 juli 1990. In 

die periode zijn er 5.144.966 van gebouwd, waarvan 3.898.631 2CV-eenden en 1.246.335 2CV-

besteleenden.   

De Citroën Méhari is een personenauto van het merk Citroën die tussen 1968 en 1988 werd 

geproduceerd. De auto is gebaseerd op het chassis en de motor van een Citroën 2CV, met 

een carrosserie vervaardigd van ABS-kunststof. Er werd een versie met voorwielaandrijving geleverd 

en een versie met vierwielaandrijving. De naam verwijst naar het woord ‘méhariste’, een Franse 

koloniale soldaat uit Algerije, die een kameel berijdt.                          

(Frans Haverschmidt – 210923 

 

Wolf – Nationaal dier van Estland: 
 

Op de foto ziet hij er bijzonder intelligent en vriendelijk uit. In Nederland denken we nogal verschillend 

over de wolf, maar in Finland wordt dit bijzondere dier gewaardeerd. In 2018 werd de veerkrachtige en 

slimme wolf uitgeroepen tot het nationale dier van Estland. Ze voelen 

zich thuis in onze bossen en op onze moeraseilanden. Als een dapper 

dier dat zijn familie en territorium beschermt en privacy waardeert, is 

de wolf het perfecte nationale dier om Estland en Esten te 

symboliseren.  

Eesti Post / Omniva heeft o.a. de afgebeelde postzegel / het 

postzegelvel en de eerstedagenvelop op 19 oktober 2021 uitgegeven. 

 

In 2018 werd de veerkrachtige en slimme wolf uitgeroepen tot het 

nationale dier van Estland. Ze voelen zich thuis in de Estse bossen en 

op de veeneilanden. Als een dapper dier dat zijn familie en territorium 

beschermt en privacy waardeert, is de wolf het perfecte nationale dier 

om Estland en de Esten te symboliseren. Wolven komen ook veel voor in de tradities van Estland, de 

spreuken en de volksverhalen. Door de eeuwen heen hebben de Esten meer dan 500 verschillende namen 

voor de wolf gehad, zoals susi, võsavillem en kriimsilm. In de Estse natuur worden ze ook beschouwd 

als een indicatorsoort die wijst op een holistisch (Het holisme is een wereldbeeld dat ervan uitgaat dat 

alles met alles samenhangt. Het idee is dat er in feite niets te zeggen valt over het geheel wanneer je 

alleen afzonderlijke delen van de werkelijkheid bestudeert. De waarde van het geheel is bovendien 

groter dan de optelsom van de delen). ecosysteem en de gezondheid van bossen. 

 

https://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Bloc_Tintin
https://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Dep&Dept=FFAP
http://www.cnep.fr/
https://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Dep&Dept=CRF
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenkracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Motorrijtuigenbelasting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2cv_Fourgonnette
https://nl.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/1968
https://nl.wikipedia.org/wiki/1988
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chassis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_2CV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carrosserie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acrylonitril_butadieen_styreen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorwielaandrijving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vierwielaandrijving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algerije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kameel
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Veilinglijsten  zijn op  

pagina’s 14 t/m 18 opgenomen. 
 

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    
 

 

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 !!! 

 

 

uw reacties 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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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 

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  

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/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FZuid-Nederland3.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fcoffeeshop-zoeken%2Fzuid-nederland%2F&docid=rdV6-smiZR16kM&tbnid=SKWFIewri26rwM%3A&vet=10ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw..i&w=220&h=287&itg=1&safe=off&bih=859&biw=1200&q=zuid%20nederland&ved=0ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw&iact=mrc&uact=8
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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 

 

Weert: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. - Organiseert een grote Nalatenschappenveiling van de hr. Jan Willems met 

ruim 445 kavels . - Op zondag 12 december 2021 te Weert. - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne - Herenstraat 298 

6004 XL Weert. - Toegang is gratis. - Zaal open 10.00 uur. - De veilingkavels kunnen vanaf 10.00 u. tot 12.00 u. worden 

bezichtigd. - Aanvang veiling: 12.30 uur. - Het veilingboekje staat midden november 2021 op onze site: www.filatelicaweert.nl 

- E. Goossens, Voorzitter Commissie Nalatenschappen, tel.: 0475-494086, e-mail: ewtgoossens01@hetnet.nl - Secretariaat: E. 

Goossens, Onder de Wieken 9, 6093 HD Heythuysen. Tel: 0475-494086, e-mail: ewtgoossens01@hetnet.nl 

 

 

België / Luxemburg: 
 

België / Luxemburg: 
 
Antwerpen: 13 november 2021 - Jaarlijkse postzegelbeurs Organisatie: Koninklijke 

Postzegelkring ’t Vlaemsch Hoofd in zaal St-Anneke, Centrum Hanegraefstraat 5 te 2050 

Antwerpen (LO) - Info: 0032 3/774 58 95  - Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Boortmeerbeek: zondag 13 maart 2022 – 08.30 – 15.00 u -  De Postiljon Boortmeerbeek 

organiseert 21e Nationale Filateliebeurs – Postzegels, poststukken, postwaardestukken, postkaarten – In Cafetaria van de 

Sporthal, Sportveldweg 6, Boortmeerbeek – Gratis toegang – Toegankelijk voor allen – ruime parking – NMBS nabij – Info: 

Ida Van Rillaer – tel. 0032 15 515288 – secretariaat@depostiljon.net  - www.depostiljon.net  

 

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.  

 

Heist o/d Berg: 28 november 2021 - Ruildag georganiseerd door Hekapo in de parochie-zaal H. Hartstraat, Heist o/d Berg 

(Station) - Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Kalmthout: 20 november 2021 - Postzegelveiling Organisatie “De Noorderkempen” Kalmthout in de Basisschool Den Heuvel, 

School-dreef 41 (Ingang Kapellaan) te 2920 Kalmthout. - Overzicht loten v.a.15.10 op onderstaande website 

https://pzkdenoorderkempenblog.wordpress.com - Info: 0474/60 68 10  - Veilingdag bezichtiging 10 – 12 u – Veiling: 13.00u 

 

Kortenberg: 6 en 7 november 2021 - 47ste Hobbytentoonstelling, georganiseerd door Hobby- en Filaclub & Kantschool 

Kortenberg in GC Colomba Wijngaardstraat 1 te 3070 Kortenberg - Doorlopend demonstraties kantklossen - Info 0032 2/759 

66 17 - Open: Zaterdag 14 – 18 u   -   Zondag 10 – 18 u 

 

Kortenberg: 7 november 2021 - 29ste St.Hubertusviering aan de kerk van Kortenberg met om 10.45u de honden- en 

paardenwijding, om 11u de misviering en dan uitdeling van gewijde broodjes. - Viering opgeluisterd door “De 

Jachthoorngezellen van Meerdaalwoud” 

 

 

Lier: 12 december 2021 – 29e  Nationale ruildag & postzegeltentoonstelling - Organisatie: Arpo-Jarpo Lier in Zaal D’Open 

Poort, Berlaarsesteenweg 17 te 2500 Lier. - Info: arpojarpolier@gmail.com  Toegang: gratis - Open van 9.00 tot16.00 u   

 

Mechelen: 11 december 2021 – 15e  postzegelbeurs+ uitgifte My Stamp Buzin  - + handtekensessie A. Buzin & M. Meersman 

+ Speciale afstempeling bpost - Organisatie: Postzegelclub Opsinjoor Mechelen in Zaal De Brug, Nekkerspoelstraat 366 

Mechelen. - Info: jos.josette@skynet.be – Toegang: gratis - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Oudenburg: 1 november 2021 - 23ste Ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door de Oudenburgse postzegelclub in Ipso 

Facto, Marktstraat 25 te 8460 Oudenburg. - Info: 0032 50/81 33 60 - Open van 9.00 tot 17.00 u – Toegang: gratis 

 

Teniers: 28 november 2021 – 19 december 2021 - Hobbyclub Teniers komt samen in Café Teniers in Perk Centrum van 10.00 

tot 12.00 u - Postzegels, champagnecapsules en munten 

 

Tourinnes-Saint Lambert: 7 november 2021 - 26ste verzamelingenbeurs (Diverse objecten) Organisatie Cercle des 

collectionneurs de Perbais in zaal “Le Fenil”, rue de la Cure 15 te Tourinnes-Saint-Lambert.  -Info: 010/65 91 34 – Inkom: 1 

euro - Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:secretariaat@depostiljon.net
http://www.depostiljon.net/
https://pzkdenoorderkempenblog.wordpress.com/
mailto:arpojarpolier@gmail.com
mailto:jos.josette@skynet.be
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Zele: 21 november 2021 - 34ste Nationale postzegelbeurs Organisatie “Zeelse postzegelkring in de Gemeentelijke basisschool, 

Bookmolenstraat 2 te 9240 Zele. - Info: 0032 52/ 44 63 96 – Toegang: gratis - Gratis parking op d parking van de speelplaats 

- Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

 

 

 

Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 België Vel uit 1999 20e eeuw p    8,50  

2 Israël souvenirblok 1964 g   1,60  

3 Somalië FDC blok 8 g 18,00  3,00  

4 Turks Cyprus FDC blok 3 g 8,00  1,60  

5 Portugal blok dierentuin g 17,00  3,00  

6 Roemenië FDC blok108 g 8,00  1,60  

7 Oostenrijk Veldpost g   9,00  

8 Duitsland 295-296 op special blad g 50,00  6,00  

9 Duitsland Duitse eenheid 2 bladen g   1,60  

10 Duitsland Bach 1995 op postblad g   1,00  

11 West Europa 2 stockboekjes g   5,00  

12 Oost Europa stockboek g   6,40  

13 Diversen DAVO album Overzee     2,60  

14 Nederland 6 kinderblokken p 31,60  4,40  

15 Nederland 10 kinderblokken 1983-92 p 39,90  7,60  

Veiling 466– 17 november 2019 

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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16 Nederland 6 kinderblokken 1993-98 p 40,70  7,40  

17 Nederland 7 kinderblokken 2001-08 p 52,20  8,60  

18 Nederland 722-28+731-35 p 29,00  5,00  

19 Nederland 738-744+745-751 p 40,00  8,00  

20 Wereld stockboek g   7,00  

21 Wereld stockboek g   3,00  

22 Nederland 150 FDC's g   1,00  

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

24 Wereld stockboek g   3,00  

25 Motief  stockboekje zegel op zegel g   2,00  

26 Frankrijk stockboekje 800 zegels g   4,00  

27 Nederland stockboekje vellen/pzb's p 171,00  3,60  

28 Nederland kaartje spoorwegzegels g   1,60  

29 Portugal stockboekje 1100 zegels g   6,00  

30 Vaticaan nr 16 Yvert (fraai) g 225,00  9,60  

31 Schoenendoos diverse poststukken g   8,60  

32 Verrassingstas diversen in doos + catalogi g   3,60  

33 Oosterhout 
stempelboek 
spec.enveloppen g   7,00  

34 Nederland stockboek blokken etc. p/g   8,00  

35 Duitse Rijk stockboek  o/g   10,00  

36 Oost Europa stockboek p/g   6,00  

37 Hongarije stockboek g   8,00  

38 Verrassingsdoos België/Duitsland etc.etc. p/g   10,00  

39 Engeland DAVO restant collectie p/g   3,00  

40 Faeröer stockboekje p/g 320,00  8,00  

41 Nederland collectie 1852-2009 2xDAVO g 1.000,00  45,00  

42 Kanaaleil. etc. stockboek g   6,00  

43 België/Europa stockboek p/g   8,00  

44 Tsjechoslowakije stockboek p/g   8,00  

45 Europa oud album diversen g   5,00  

46 Wereld 50 series/vellen in 2 boeken p   8,00  

47 Ver. Europa stockboek 27 blokken p   10,00  

48 Tsjechoslowakije stockboek g   6,00  

49 Hongarije 2 stockboeken  g   10,00  

50 Wereld stockboek g   2,00  

51 Diversen 2 dikke lege stockboeken     8,00  

52 Diversen doos 20 stockboeken     10,00  
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53 Nieuw Zeeland 2 FDC albums diversen g    8,00  

54 Canada stockboek g    5,00  

55 Canada/Australië stockboek p/g   5,00  

56 Frankrijk stockboek p/g   10,00  

57 USA/Luxemburg stockboek g    8,00  

58 Spanje stockboek p   8,00  

59 België stockboek p/g   10,00  

60 Ver. Europa stockboek g    5,00  

61 Nederland blauwdrukken 5,7,8,11 p 20,00  4,00  

62 Nederland V2658/63B+V2752/57ABC g  52,00  8,00  

63 Nederland 6 blokjes Mooi Nederland g  26,00  4,00  

64 Nederland Kinderb.kaarten 1963+66-70 p 65,00  6,60  

65 Nederland 
Kinderb.kaarten 1970,71,74 
++ p 30,00  3,00  

66 Zwitserland 2 stockboeken p/o    6,00  

67 Frankrijk stockboek modern g    5,00  

68 Frankrijk Diversen op stockkaarten g    3,00  

69 Frankrijk stockboek oud/modern g    5,00  

70 Frankrijk 2 stockboeken p/o/g   5,00  

71 UNO Geneve stockboek p   8,00  

72 Diversen aantekenstrookjes/stempels g    3,00  

73 Frankrijk ringband speciale bladen g    8,00  

74 Nederland stockboek diversen g    2,00  

75 Nederland Roltanding 98-101 g  40,00  6,00  

76 Nederland Port 19,22 en 24 o 110,00  15,00  

77 Nederland Port 31-43 (1907) g  180,00  26,00  

78 Nederland Dienst D9-D15 g  62,50  10,00  

79 Nederland Dienst D 7 o 42,50  6,00  

80 Nederland Dienst D16-D24 g  47,00  6,20  

81 Ned. Indië nr 23-30 + 31-37 g  140,00  20,00  

82 Ned. Indië nr 211-215 +216 o 22,25  3,00  

83 Diversen doosje RZB's,stockkaarten  g    5,00  

84 Saarland nr 289 (1950) g  100,00  16,00  

85 Nederland Davo album 1944-1988 p 900,00  30,00  

86 Nederland PZM's 52-91 in luxe album p 200,00  20,00  

87 Nederland PZM's 92-130 in luxe album p 200,00  20,00  

88 Duitse Rijk/Bez. stockboek p/g   10,00  
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89 Nederland stockboek zegels/blokken p/g 280,00  10,00  

90 Duitsland Bund stockboek compl.uitgiften p   6,00  

91 Nederland stockboek 80 series/12 blok p   15,00  

92 Duitsland   stockboek diversen p/g   7,00  

93 Nederland blokken van 4,samendrukken p/g   10,00  

94 D.D.R. stockboek 1950-1990 g    5,00  

95 Europa oud album g    1,00  

96 CEPT stockboekje blokken/stroken g    3,00  

97 Wereld stockboekje   g    2,00  

98 Nederland 2 FDC 1 albums g    5,00  

99 Motief stockboekje sport g    1,60  

100 Motief stockboekje flora/fauna g    2,40  

101 Motief stockboekje dieren/vogels g   2,00  

102 Diversen 3 restant rondzendboekjes p/g 54,20  4,20  

103 Nederland nr 212-219 Olymp.Spelen g 60,00  9,00  

104 Cept stockkaart 2 series p 67,00  7,60  

105 Nederland stockboek allerlei p/g   5,00  

106 Wereld stockboek allerlei p/g   3,00  

107 Wereld stockboek allerlei p/g   3,00  

108 Wereld stockboek allerlei p/g   3,00  

109 Wereld stockboek g   2,00  

110 Wereld stockboek 40 FDC's     3,00  

111 Nederland stockboek 96 FDC's     4,00  

112 Wereld map diversen ( interessant)     5,00  

113 Cept stockkaart 25 series 1984 p 80,00  6,00  

114 Cept stockkaart 24 series 1983 p 68,00  5,00  

115 Spanje Vel 3632-43 1999 p 31,00  4,60  

116 Spanje 10 blokken 3756-66 2000 p 34,00  6,00  

117 Nederland 8 series 1937-1947 g 35,00  3,00  

118 Nederland kaart met 10 FDC's g   3,60  

119 Nederland album 50 FDC's g   7,60  

120 Cept kaartje 3 series p 60,00  7,00  

121 Wereld stockboek voor verzamelaar     2,50  

122 Europa stockboek 1959-1975 g   9,60  

123 Wereld Grote doos 30.000 zegels g   20,00  

124 Diversen 300 poststukken in koffertje g   10,00  
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125 Diversen leeg stockboek 64 blz zwart     7,00  

126 Diversen leeg stockboek 64 blz bruin     7,00  

127 Diversen 5 lege stockboeken     2,00  

128 Diversen leeg stockboek 60 blz blauw     7,00  

129 Luxemburg zakje 500 zegels g   3,00  

130 Motief Treinen zegels/blokken g   3,00  

131 Motief Vervoer 600 zegels+boek g   5,00  

132 Motief Vervoer 1500 zegels+boek g   10,00  

133 Nederland PZM 605 vogels/uilen p 22,00  9,00  

134 Nederland stockboekje diversen p/g   1,00  

135 Wereld  stockboek p/g   7,00  

136 D.D.R. stockboek diversen p/g   5,00  

137 Engeland/IJsland stockboek g   10,00  

138 Nederland stockkaart 2009+2019 p 40,00  10,00  

139 Nederland stockkaart 2018+2020 g 40,00  10,00  

140 Duitse Rijk oude postkaart g   5,00  

141 Nederland kaartje 2021 g 17,00  5,00  

142 Diversen 200 insteekkaartjes zwart     5,00  

143 Wereld stockboek 1900 zegels g   5,60  

144 Australië/Wereld stockboek 1300 zegels g   6,60  

145 Indonesië stockboek 1250 zegels g   7,00  

146 Engeland/gebied stockboek 1300 zegels g   7,00  

147 Wereld stockboek 1900 zegels g   5,60  

148 Duitsland/wereld stockboek 1500 zegels g   5,60  

149 Italië stockboek 900 zegels g   6,00  

150 Wereld stockboek 3100 zegels g   8,60  

    TOTAAL 1.023,40  
 

 

 

 

 


