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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  december 2021 - 15e jaargang – nummer: 191 
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, 

 

Zoals u allemaal wel hebt gehoord heeft het kabinet moeten besluiten om extra maatregelen in te 

voeren met ingang van zondag 28 november 2021. 

Dit betekent voor ons dat wij de geplande bijeenkomsten voor december moeten aanpassen. 

De beheerder van de Bunthoef heeft ons laten weten dat helaas op 4 december geen bijeenkomst kan 

plaatsvinden. 

De eerstvolgende Brabantse Filatelistendag zal dan pas zijn op zaterdag 8 januari 2022. 

 

Onze ledenbijeenkomst van woensdag 15 december in de zaal van Camping ’t Haasje wordt verplaatst 

naar : ZATERDAG 18 DECEMBER !!!!! 

Met de beheerder van ’t Haasje hebben we afgesproken dat we tussen 12.00 en 17.00 uur de zaal 

mogen gebruiken. 

Vanaf 12 uur bent u dan van harte welkom en zorgen wij zoals gebruikelijk weer bij entree voor een 

kopje koffie of thee met verrassing. 

Om 13.00 uur beginnen we dan met de vergadering waarin we natuurlijk onze jubilarissen in het 

zonnetje zullen zetten. 

Ook de maandelijkse veiling maakt deel uit van het programma ( VEILING 467 DECEMBER !!! ) en 

we besluiten de middag met de KERSTVERLOTING. 

( Veiling 466 van november wordt verschoven naar januari 2022) 

Wij hopen velen van u, ondanks deze ongebruikelijk dag en tijd, weer te begroeten op deze laatste 

bijeenkomst van dit jaar.  

Namens het bestuur, Uw  voorzitter,  Peter Hendrickx  

 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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Ledenbijeenkomsten in 2021:  
 
 

Laatste bijeenkomst 2021: zaterdag 18 december 

2021 – 12.00-17.00 u 

 
Met grote Kerstverloting  -  hapje – drankje – iets bij de koffie…..met 

100 prijzen …… 

 

 

Brabantse Filatelistendagen:  
 

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.  

 

Data voor de Brabantse Filatelistendagen:  

In 2021: gaat helaas niet door   

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:  niet in december. 

 

 

Ruilen: 
Tijdens de reguliere ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen en tijdens de 

soosmiddagen) kan natuurlijk altijd onderling worden geruild. Vaak wordt al gebruik 

gemaakt van de mogelijkheden onderling te ruilen voorafgaand aan (de zaal is al open 

om 19.00 u)  en na afloop van de veiling. Neemt u eens wat dubbel materiaal mee. 

Wie weet raakt u wat van uw dubbele materiaal kwijt en vindt u bij uw collega 

verzamelaar net dat ontbrekende zegeltje. 

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

heel veel keuze… 

 

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

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

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

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

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

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

 

Het is voor onze vereniging erg voordelig als u uw velletjes Kerstzegels via onze Nieuwtjesdienst 

bestelt.  Een velletje van 20 zegels kost  €  18,20.  

 

 
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 

 
 
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. 

 

 

Postzegel: 
 

Een postzegel is een klein stukje bedrukt papier (tegenwoordig meestal gegomd of zelfklevend), met 

een bepaalde waarde. Door een frankeergeldige postzegel op een poststuk te plakken, wordt aangetoond 

dat de afzender porto heeft betaald. 

Toen de postzegel nog niet was bedacht, moest meestal de ontvanger van post voor de zending betalen. 

Dit gaf problemen als de geadresseerden de brief niet wilde hebben, of als ze verhuisd waren. Dan bleef 

de postbode met de post zitten, zonder dat de kosten voor bezorging konden worden geïnd. 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Druktechniek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfklevende_postzegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankeergeldigheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poststuk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Post_(brief)
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fimages%2Fhomeknop%2Fhome-nieuws-knop.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F56-publicaties%2Fde-brug%2F22-de-brug-jg-35-nr-251-oktober-2015%3FItemid%3D109&docid=dCltZmB_U_IrwM&tbnid=a21rTJuWM3apwM%3A&vet=12ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM..i&w=225&h=225&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=rondzendverkeer&ved=2ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D187589901448370&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fartikelenenverhalen&docid=F5UR45Z5XX3McM&tbnid=pg9ggkXvvA4-bM%3A&vet=10ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA..i&w=449&h=364&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=verhalen%20artikelen&ved=0ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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De Engelsman Rowland Hill bedacht in 1837 het systeem om niet de ontvanger maar de afzender van 

een brief de kosten voor het vervoer te laten betalen. Om te bewijzen 

dat hij had betaald, moest de afzender op het postkantoor een bewijs 

van betaling kopen. Dit bewijs van betaling is wat we nu kennen als een 

postzegel. Als die postzegel op een brief was geplakt, was de afzender 

"vrij van belasting". De Schot James Chalmers (1782-1853) was de 

uitvinder die de zelfplakkende postzegel introduceerde en hiermee het 

systeem van uniforme posttarieven. 

De eerste Nederlandse postzegel verscheen op 1 januari 1852.  
In 1848 had het Hoofd der Posterijen een rapport opgesteld over het 

gebruik van postzegels. De invoering van de postzegel werd nog tijdens 

behandelen van de Postwet door de Tweede Kamer geregeld. Vanaf 1 

januari 1852 konden in Nederland postzegels worden gebruikt. De 

eerste Nederlandse postzegel toont koning Willem III en profile, met de tariefaanduiding en het 

woord Postzegel. Het ontwerp was van de Amsterdamse kunstenaar Johann Wilhelm Kaiser. Naar zijn 

ontwerp werden drie platen 

vervaardigd - voor elk tarief 

een. De graveur was Jacob 

Wiener, die ook de platen voor 

de eerste Belgische 

postzegels had gemaakt. De 

postzegels werden gedrukt bij 

de Koninklijke Nederlandse 

Munt (voorheen 's Rijks Munt) 

te Utrecht, op handgeschept 

papier. Ze waren ongetand. De tarieven waren: 5, 10, en 15 cent. 

 

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 100%. 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 te versterken, 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 voor de redactie van de OVVP Nieuwsbrief. 
 

Ons onvolprezen verenigingsblad Oosterhouter Post is op onze website opgenomen en wel in Pdf-

vorm of leest u hem eens door hier te klikken. (Ctr+klik) 
 

Kijkt u eens op onze website. www.oosterhouterpost.nl   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rowland_Hill_(vernieuwer_posterijen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1837
https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Chalmers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1852
https://nl.wikipedia.org/wiki/1848
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postwet_1850
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer_der_Staten-Generaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Wilhelm_Kaiser
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_postzegels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_postzegels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Nederlandse_Munt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Nederlandse_Munt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)
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://cdn.editoo.nl/Publish/41458/106/41458ISSUE106_Rrxe_RGBWeb.pdf
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

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

websites: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

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

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

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

 
 

 

Bij onze buren:   
 

Boortmeerbeek (B): Filatelieclub ‘De Postiljon’- Boortmeerbeek (B):  Het clubblad van deze maand, 

alsook het vorige clubblad, zijn in pdf-formaat te bekijken of af te drukken via de website. Ga hiervoor 

naar : http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html 

 

 

Hertogpost 2021: 
 

Over enkel weken is het zover. HERTOGPOST 2021 opent haar deuren voor alle postzegelverzamelaars 

in ’s-Hertogenbosch op 16 t/m 18 december 2021 in de Brabanthallen.  

Speciale verzamelingen van postzegelverzamelaars worden tentoongesteld, die onder andere betrekking 

hebben op het thema “Herwonnen Vrijheid 1940 – 1945”.  

Ook het aanbod van exposanten en standhouders is breed te noemen. Elke 

bezoeker heeft als postzegelverzamelaar een zeer ruime keuze in het 

aanbod.    

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  

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

 

N.B.: Naar aanleiding van de persconferentie van premier Marc Rutte vrijdagavond 26 november 

2021, kunnen we u het volgende mededelen. 

HERTOGPOST 2021 gaat door, ondanks de aangescherpte coronamaatregels. 

  

In overleg met Libéma/Brabanthallen hebben we alles getoetst aan de nieuwe aangescherpte 

coronamaatregels. 

* Ons evenement vindt overdag plaats en eindigt elke dag uiterlijk om 16:00u.  

* We hebben de eindtijd van de donderdag en vrijdag aangepast vanwege de nieuwe coronamaatregels.  

* We hebben voldoende ruimte beschikbaar in de evenementenhal, waar we de 1,5 meter kunnen 

waarborgen.  

* De zaal is groot 9.200 m2, dus ook qua bezoekers aantallen zit dat wel goed. 

* We zien toe op controle van de QR code, het dragen van mondkapjes en de 1,5 meter maatregel enz. 

enz. 

  

Daarnaast dienen we helaas het Palmares en het diner, welke gepland waren op de vrijdagavond te 

annuleren. Deze activiteit is niet meer toegestaan in de avond, vanwege de nieuwe aangescherpte 

coronamaatregels. Mocht binnen tweeënhalve week er iets veranderen qua coronamaatregels, dan 

komen wij daar zeker op terug.  

Het NVPH Borreluurtje op de donderdagmiddag gaat wel door. Deze wordt georganiseerd in de 

Carrousel Bar van de Brabanthallen van 16:00u t/m 17:00u. 

  

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben en zien uit naar HERTOGPOST 2021. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Teurlings 
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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’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sesamstraat: 
 
De Amerikaanse postdienst eert Sesamstraat met een velletje van 16 Forever-postzegels met 

afbeeldingen van figuren uit de wereldbekende TV serie. “De afgelopen 50 jaar heeft de invloedrijke en 

geliefde Sesamstraat de harten van zowel kinderen, ouders als critici gewonnen," zei Luke Grossmann, 

USPS vicepresident financiën en planning, die diende als de verantwoordelijke ambtenaar.  

"De postal service is verheugd om de TV-show, de makers en deze lieve personages te eren met deze 

kleurrijke Sesamstraat Forever-postzegels”. De 16 zegels zijn uitgegeven op 22 juni 2019. Forever 

postzegels zijn altijd gelijk aan de huidige First-Class Mail 1-ounce porto-prijs. Art director Derry Noyes 

ontwierp de zegels. De zegels hebben afbeeldingen van de personages die in Sesamstraat verschijnen.  

 

 

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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Sesamstraat werd voor het eerst uitgezonden op 10 november 1969 en bood educatieve programmering 

en entertainment in tegenstelling tot elke andere kindertelevisieshow. Aanvankelijk uitgezonden op 

meer dan 180 stations, introduceerde het programma het publiek doormiddel van menselijke personages, 

die interactie hadden met Jim Henson's 

Muppets. Personages als Maria en 

Gordon, Mr. Hooper, Big Bird, Oscar 

the Grouch, Bert en Ernie werden al snel 

door kijkers wereldwijd bekeken. 

Parodieën en spoofs (Bedriegertjes) – 

van bijvoorbeeld sprookjes, musicals en 

popcultuur – werden al snel 

fundamentele onderdelen van de show. 

Honderden beroemde gasten 

verschenen. 

Dolph Kohnstamm publiceerde in maart 

1970 een artikel in Vrij Nederland over 

de effecten die Sesame Street ook in 

Nederland zou kunnen hebben. Op 11 

juni 1972 werd er als proef een 

aflevering van de Amerikaanse versie in 

Nederland uitgezonden, voorzien van 

commentaar door onder anderen Dick 

Bruna en Thijs Chanowski..  

Het karakter van de hoofdrolspelers 

Pino en Ieniemienie is in de loop der 

jaren veranderd. Aanvankelijk gedroe-

gen ze zich nog als echte dieren; zo 

wordt in een van de eerste leaders Pino 

bijvoorbeeld wakker in een nest en houdt 

Ieniemienie aanvankelijk erg van kaas 

en is bang voor katten. Later is dit 

helemaal verdwenen en zijn ze zich puur 

als mensenkinderen – maar dan met een 

dierenuiterlijk – gaan gedragen. Pino is het eerste personage dat Sesamstraat-publiek ontmoette in de 

serie in 1969. Een 8-voet lange, felgele kanarie, hij is uitgegroeid tot een iconisch gezicht van de serie 

in de afgelopen 50 jaar. Ernie, die met Rubber Duckie verschijnt, woont in de kelder van 123 

Sesamstraat met zijn beste vriend Bert. Serieus en gemakkelijk gefrustreerd, Bert is de perfecte 

komische aanvulling op luchtige Ernie. Het harige blauwe Koekiemonster houdt van chocoladekoekjes, 

hoewel hij bijna alles eet. Rosita - volledige naam Rosita la Monstrua de la Cuevas, wat "het monster 

van de grotten" betekent - komt uit Mexico en spreekt zowel Engels als Spaans. Ze is gevoelig, speels 

en meelevend en geeft graag Spaans aan haar vrienden en kijkers thuis.                    

Graaf  Tel, ook bekend als De Graaf, heeft een obsessie om te tellen. De graaf en zijn kenmerkende 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dolph_Kohnstamm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrij_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_Bruna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_Bruna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thijs_Chanowski
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manier van spreken maken hem een excentrieke toevoeging aan sesamstraat's cast van personages. 

Vuilnisbakbewoner Oscar de Mopperkont is een lieve mopperaar die kinderen toestemming geeft om 

soms chagrijnig te zijn. Abby  is een 3-jarige fee in opleiding. Haar harde werk en 

doorzettingsvermogen als ze probeert spreuken te gieten model probleemoplossing en de waarde van 

het vasthouden aan iets. Harry Monster is groot, nors en erg atletisch. Ondanks zijn harige, ruwe 

buitenkant heeft hij een enorm hart en is hij meteen lief. Julia, een van de meest recente toevoegingen 

aan de Sesamstraat cast, is een 4-jarige met autisme die graag schildert en bloemen plukt. Zij en haar 

vrienden tonen een meer medelevend begrip van kinderen met autismespectrumstoornissen. 

Snuffie  speelt graag met zijn beste vriend Big Bird; ze delen veel avonturen op Sesamstraat terwijl ze 

elkaar helpen hun wereld te begrijpen.  Het harige rode monster met een oranje neus, Elmo is een geliefd 

personage. Zijn aanstekelijke gegiechel en vrolijke kijk hebben generaties kleuterkijkers gewonnen. 

Gevoelig voor zorgen, heeft TV Monster vaak hulp nodig van zijn vrienden om te kalmeren, en bij het 

omgaan met sterke emoties. Zijn oprechte aard en relaties met anderen geven kinderen een beter begrip 

van het wel en wee van vriendschap.             

Grover, een oude sesamstraatfavoriet, is geliefd om zijn positieve houding, bereidheid om anderen te 

helpen en vele fantasierijke alter ego's.          

Zoë is een energieke 3-jarige die van dansen en zingen houdt. Ze is zelfverzekerd en wilskrachtig, maar 

heeft soms hulp nodig van haar vrienden om haar grote gevoelens te herkennen en te beheren.             

(Anna C. van der Maade – 190721) 

 

 

Jeanne Hachette  
 

La Poste gaf op 8 november 2021 twee postzegels  met een nominale waarde van € 3,00 per zegel uit, 

(per blok €  6,00) in de serie ‘Les Grandes heures de l’Histoire de 

France’,  met een afbeelding van Jeanne 

Hachette, heldin van Beauvais (Oise) en 

van Lodewijk XI. Er worden 330.000 

exemplaren van gedrukt. 

Jeanne Hachette staat symbool voor de 

stad Beauvais.  

Bij deze gelegenheid organiseerde de 

stad Beauvais een tentoonstelling op 5 en 

6 november in het stadhuis om  deze 

nieuwe postzegel te presenteren 

De tentoonstelling werd georganiseerd 

door drie lokale verenigingen: de 

Groupement Philatélique de Beauvais (GPB), de Amis des Fêtes Jeanne Hachette en Art en Beauvaisis. 
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Jeanne Hachette staat bekend als de bevrijdster van Beauvais, in de strijd tegen het leger van Charles-

le-Téméraire. Haar echte naam was Jeanne Laisné. Ze kreeg uiteindelijk de naam van Jeanne Hachette 

vanwege het kleine bijltje (Hachette) dat deze wollenkaarder als wapen bij zich had. Het ging de 

geschiedenis van Frankrijk in, in 1472, nadat de troepen van Bourgondië waren verjaagd, en werd het 

symbool voor vrijheid van de jonge Beauvaisiërs. Het verzet van Beauvais maakte het zo mogelijk om 

de Bourgondische invasie in het noorden van het Ile-de-France te stoppen. Koning Lodewijk XI was 

toen gul voor de Beauvaisiërs door hen vrij te stellen van belastingen, uit dankbaarheid voor hun moed. 

Jeanne Hachette werd het symbool van de toewijding van vrouwen aan Picardië en de Hauts-de-France. 

 

 

Viering 100 jaar PV Zuid-Limburg gaat niet door:  
 

De Philatelistenvereniging Zuid-Limburg bestaat op 19 december a.s. 100 jaar.  In verband met dat 

jubileum heeft het bestuur allerlei plannen gemaakt om dat te vieren. 

 

Gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen ( met name de stijging 

van de RIVM-cijfers ) heeft het bestuur besloten, dat het niet 

verantwoord is die viering in december te doen plaatsvinden. Onze 

leden behoren tot een risicogroep, daarom kunnen wij de 

verantwoordelijkheid niet dragen.  
Dit besluit betreft geen afstel, maar een uitstel. We wachten af, hoe 

zich een en ander ontwikkelt en zullen in het voorjaar van 2022 

bekijken, hoe de situatie dan is. 

Namens het bestuur - C.L.M.Janssen, secretaris 

 

 

https://www.hautsdefrance.fr/jeanne-hachette-arme-a-la-main-elle-a-libere-beauvais-et-fait-entrer-les-femmes-dans-lhistoire-de-france/
https://vpah-hauts-de-france.fr/ressources/jeanne-hachette/
https://vpah-hauts-de-france.fr/ressources/jeanne-hachette/
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Hugo de Groot 

Eén van de weinige Nederlanders die ooit zijn afgebeeld op een buitenlandse postzegel is Hugo de 

Groot, die op een Franse postzegel uit 1963 staat naast het 

Vredespaleis in Den Haag en de Sint Agatha-kerk in Delft. 

Rechtsgeleerde en schrijver Hugo de Groot, vooral bekend 

als (Hugo) Grotius en soms ook als Huig de Groot,  werd 

geboren in Delft in 1583, hij overleed in Rostock (D) in 1645 

en werd begraven in de Nieuwe Kerk in Delft. 

Tijdens de 80-jarige oorlog werden hij en enkele andere 

hogere ambtenaren, waaronder Johan van Oldenbarneveldt, 

gevangen genomen omdat ze het niet eens waren met Prins 

Maurits. Hugo de Groot werd 

gevangen gezet in Slot 

Loevestijn en wist daar in 1921 

op wonderbaarlijke wijze te 

ontsnappen door zich op te 

laten sluiten in een boekenkist 

die naar Gorinchem 

(Gorkum) moest worden 

vervoerd. Vanuit Loevestein 

vluchtte De Groot naar Parijs, 

waar hij uiteindelijk weer in 

vrijheid zijn vrouw ontmoette 

en een toelage van de Franse 

koning kreeg. Naast de 

bekostiging van zijn 

levensonderhoud stelde het 

jaargeld De Groot in staat om 

zich aan zijn schrijverschap te 

wijden. De Groot schreef Latijnse tragedies en gedichten, theologische verhandelingen en Nederlandse 

gedichten. Zijn belangrijkste werken liggen op historisch en juridisch gebied. Zijn beroemdste werk is 

‘De jure belli ac pacis’ (Over het recht van oorlog en vrede) uit 1625. Dit werk vormt de basis voor het 

moderne volkenrecht.. Hugo de Groot is ook bekend vanwege zijn pleidooi voor de vrije toegang tot de 

zee (en de vrijhandel) het ’Mare 

Liberum’ (1609), eerst in 1864 

teruggevonden en gepubliceerd. 

Hedendaagse 

rechtsgeschiedkundigen 

beschouwen Grotius als een van 

de grootste juristen ooit. Grotius 

heeft een immense invloed op het 

internationaal publiekrecht uitgeoefend, zijn ideeën met betrekking tot de zeevaart bijvoorbeeld 

domineren nog het grootste deel van het hedendaags zeerecht. Grotius kan ingedeeld worden in de 

In de 17e eeuw begon men ook in te zien dat het Romeinse Recht niet 
meer de meest redelijke positivering van het natuurrecht was, omdat het 

was behept met culturele en historische invloeden. In lijn met het 
Rationalisme gingen natuurrechtsgeleerden als Samuel von Pufendorf, 

Christian Thomasius en Christin Wolff  in de 18e eeuw louter door middel 
van rationele deductie volledige wetboeken opstellen. Deze vorm van 
natuurrecht wordt, vanwege het overwegend Duitse karakter, ook wel 

Vernunftrecht genoemd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurwet (van het Latijnse lex naturae) of natuurrecht (ius naturale) heeft een aantal uiteenlopende invullingen. In 
de theologie,  de rechtsfilosofie en de ethiek staat dit begrip voor de regels en beginselen die voor alle mensen 
gelden, omdat ze voortvloeien uit het verstand, zoals dat bepalend is voor de menselijke natuur. Natuurwet of 
natuurrecht staat voor een geheel van principes en regels die universele geldigheid zouden hebben en mede daarom 
boven de regels van het positieve recht zouden gaan. In de gangbare opvatting slaan deze termen uitdrukkelijk niet 
op de natuur in de zin van de planten- en dierenwereld, maar op de menselijke natuur, die gekenmerkt wordt door 
het verstand (de rede). Dit natuurrecht speelde tot aan de invoering van de nationale codificaties eind 18e en begin 
19e eeuw een grote rol in het Romeinse en Europese rechtsbewustzijn. Tegenwoordig is de natuurwet alleen nog een 
belangrijk onderdeel van de katholieke theologie en ethiek, naast een kleine stroming van moderne natuurrechts 
aanhangers. In Engeland heeft het Romeinse recht nooit gegolden. Daarom kent men in het Engelse recht (de 
Common Law) en in de landen die het Engelse rechtssysteem volgen geen natuurrecht, zoals dat vanuit de 
Romeinsrechtelijke traditie in het continentale Europese recht een plaats kreeg. 
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school van de humanisten. Algemeen wordt aanvaard dat Grotius het “Vernuntfrecht” bepleitte, maar 

dit is een misvatting, daar zijn recht nog niet autonoom is en het nog niet los staat van God. Hij durfde 

de stap naar een autonoom natuurrecht nog niet te zetten, omdat zoiets zou kunnen impliceren dat God 

niet zou bestaan. Hij mag echter wel worden beschouwd als een voorloper van de grote natuurrecht-

denkers. Op jonge leeftijd schreef hij de “Annales et historiae de rebus Belgicis”. Van meer historisch 

belang dan deze “Nederlantsche Jaerboeken en Historien” was zijn boek over de “Oudheyt van de 

Batavisch nu Hollandsche Republique”. 

In dat laatste werk toont De Groot aan dat de Staten altijd al soeverein geweest zijn. Historisch gezien 

is dit standpunt van De Groot onhoudbaar, maar zijn verhandeling, die uiteraard bij de Staten van 

Holland in de smaak viel, heeft betekenis gekregen omdat de Staten van Holland, (aanvankelijk een 

adviescollege van de Graaf van Holland en 

vanaf de Opstand, wanneer het om hun 

positie ging, zich op De Groot plachten te 

beroepen. Met De Nederlandse Opstand 

wordt vooral gedoeld de opstand van de 

Nederlandse gewesten tegen hun landsheer, 

de Spaans-Habsburgse koning Philips II 

.het hoogste bestuursorgaan van het gewest 

Holland en West-Friesland. Hugo de Groot 

huwde in 1608 met Maria van Reichersberg 

(1589-1653). Zij kregen drie zonen en een 

dochter, zijn tweede zoon Pieter de Groot 

was ook rechtsgeleerde en later ook pensionaris van Rotterdam. (stadsadvocaat / raadgever). In 1613 

maakte hij als diplomaat deel uit van een delegatie naar Engeland. Daar onderhield hij zich met de meest 

intellectuele koning van Engeland Jacobus I over de kerkelijke twisten tussen de remonstranten en de 

contra-remonstranten. Hij ontmoette daar voor het eerst de uitgeweken Franse classicus en filoloog Isaac 

Casaubon, met wie hij voorheen al gecorrespondeerd had. In datzelfde jaar werd hij tot pensionaris van 

Rotterdam benoemd. 

Even na 1610 laaiden er in Nederland godsdienstige twisten op die tot in de politiek werden uitgespeeld. 

Deze twisten kwamen overigens niet als een verrassing. De Groot 

was in 1607 een van de 

velen geweest die 

voorspelden dat door een 

bestand met Spanje ruimte 

zou ontstaan voor 

onderlinge partijstrijd in de 

Republiek. Inzet was de 

leer van de predestinatie, 

ofwel de Goddelijke 

voorbeschikking. In hedendaagse termen kan men zeggen, dat 

de strijd ging tussen de strenge Gomarus en de gematigde 

Arminius. Hugo de Groot trad in talloze geschriften duidelijk 

naar voren als verdediger van het kamp der Arminianen, of, 

vanuit zijn gezichtspunt gezien, het kamp van hen die voor 

tolerantie ijverden, en van mening waren dat de staat het hoogste 

gezag was, en dus boven de kerk stond. Dat was ook het 

standpunt van Van Oldenbarnevelt, die ook weigerde een 

nationale synode van staatswege bijeen te roepen, omdat daarin 

ongetwijfeld Arminius veroordeeld zou worden. Prins Maurits 

zag in de godsdiensttwisten een kans op het buitenspel zetten van 

de vredespartij, dat wil zeggen degenen die voor de omzetting van het twaalfjarig bestand met Spanje 

in een permanent vredesverdrag waren. Het bestand had hem als legeraanvoerder veel macht, aanzien 

en buitgeld gekost. 
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In augustus 1618 wist de prins de machtsstrijd in zijn voordeel te beslechten. Van Oldenbarnevelt en De 

Groot werden op 29 augustus 1618 gevangengenomen. Gillis van Ledenberg pleegde enkele dagen later 

zelfmoord, Van Oldenbarnevelt werd ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Een college van 24 

rechters veroordeelde de remonstrant Hugo de Groot ‘ter eeuwige gevangenisse’'. Aanvankelijk werd 

hij te Den Haag in hechtenis gehouden, maar op 5 juni 1619 werd hij overgebracht naar Slot Loevestein, 

toen een staatsgevangenis, later gevolgd door zijn vrouw en  een dienstmeisje Elselina. 

Hij mocht wel blijven studeren en schreef in gevangenschap zijn “Inleiding tot de Hollandsche 

Rechtsgeleerdheid”. Daarvoor kreeg hij een kist boeken die soldaten bij een familie in Gorinchem 

ophaalden; later zou de kist terugbezorgd worden. Dat bracht  zijn vrouw Maria na anderhalf jaar op een 

idee. Zij maande Hugo: "Kruip in die kist en zorg dat je er twee uur in kunt blijven zitten zonder geluid 

te maken". Ze liet hem avonden lang oefenen. De tijd begon te dringen, omdat het Twaalfjarig Bestand 

met Spanje binnenkort afliep, waarna mogelijk de vluchtroutes minder veilig zouden zijn. De afloop 

kennen we. Hugo ontsnapte aan zijn levenslange opsluiting. 

5Op 22 maart 1621 ontsnapte de Groot uit Loevestein. Op deze dag was het jaarmarkt in Gorinchem, en 

de gevangenisbaas was weg. Maria legde met Elselina de boeken in het bed, zodat het net leek of Hugo 

ziek was. Met alleen zijn ondergoed en zijden kousen aan kroop hij in de kist. Elselina ging met de 

soldaten mee naar Gorinchem 

om de kist in de gaten te 

houden. Eenmaal bij de 

familie aangekomen stapte 

Hugo eruit om ijlings in 

metselaarskleren naar 

Antwerpen te vluchten. 

Vandaar vertrok hij naar 

Parijs waar hij weer in 

vrijheid zijn vrouw ontmoette 

en een toelage kreeg van de 

Franse koning. Aldaar 

ontving hij ook bezoek van de broers Cornelis en Dirk de Graeff. In 1631 keerde hij terug naar 

Rotterdam, in de hoop dat hij zich weer in Holland kon vestigen. Zes jaar na de dood van Maurits was 

het politieke klimaat onder diens opvolger Frederik Hendrik veel milder geworden. Burgemeester Van 

Berkel pleitte voor amnestie voor hem in de Staten van Holland. Ook de historicus en dichter P.C. Hooft, 

die tot de kring rond de stadhouder behoorde, deed een goed woordje. Maar De Groot zelf weigerde 

welk verzoek dan ook tot de Staten of de prins te richten; hij was er van overtuigd dat hij niets verkeerds 

had gedaan. Het jaar daarop vaardigden de Staten een nieuw 

arrestatiebevel uit en moest hij opnieuw in ballingschap gaan. 

Vanaf 1634 woonde hij als gezant van Zweden in Parijs. Het was 

zijn taak om Franse steun te winnen voor de Zweedse 

interventiepolitiek in Duitsland. De Zweden streden aan de zijde 

van de Duitse protestanten in de Dertigjarige Oorlog. Als 

principieel en wat rechtlijnig remonstrant kon hij echter moeilijk 

overweg met de opportunistische Fransen onder kardinaal 

Richelieu. Onder invloed van de "Franse partij" aan het hof in 

Stockholm werd hij  in 1644 teruggeroepen. De jonge koningin 

Christina wilde hem tot staatsraad benoemen om haar te adviseren in zaken van buitenlandse politiek. 

Maar bovenal wilde ze hem een wetenschappelijke bibliotheek voor haar laten samenstellen. De Groot 

voelde daar niets voor. Ook het noordelijke klimaat trok hem en zijn vrouw weinig aan. In maart 1645 

vertrok hij naar Lübeck. Zijn schip leed echter schipbreuk bij het oversteken van de Oostzee. Hij kwam 

veilig aan wal, maar ver naar het oosten. Te paard reisde hij vanaf 13 augustus richting Lübeck, maar 

uitgeput bereikte hij Rostock. Daar overleed hij op 28 augustus 1645.. Zijn laatste woorden zouden zijn 

geweest: "door veel te begrijpen heb ik niets bereikt". Hugo de Groot ligt begraven in de Nieuwe Kerk 

in Delft, vlakbij Prins Maurits.                       

(Frans Haverschmidt – 110524) 
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Veilinglijsten  zijn op  

pagina’s 16 t/m 20 opgenomen. 
 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  
                                                       

petercmhendrickx@home.nl  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Onderstaande data zijn in de lijst opgenomen 

voordat het coronavirus veel bijeenkomsten 

onmogelijk maakte. Wilt u een bijeenkomst 

bezoeken controleer dan eerst of die wel doorgaat !!! 

 

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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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 maandag 

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  

 

Breda: Ruilbeurzen voor verzamelaars 2021 - In gemeenschapshuis “ De Blaker” - Graaf Hendrik lll plein 168, Breda  - 

Zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur op de volgende data:18 december 2021. : 15 januari 2022, 19 februari 2022, 19 

maart 2022, 16 april 2022, 21 mei 2022, 18 juni 2022, 17 september 2022, 15 oktober 2022, 19 november 2022 en 17 

december 2022.Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang 1 euro. Vrij parkeren!!!   Informatie website: 

www.pvbreda.nl   Onder voorbehoud van Corona maatregelen.                                                     

 

Breda: Postzegelruilbeurzen 2021 - In het clubhuis “ De Toss” - Valkenierslaan 285a te Breda  Telefoon: 076-5601499 

Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende data:   12 december 2021 - 2 januari 2022, 6 februari 2022, 6 maart 

2022, 3 april 2022, 1 mei 2022, 12 juni 2022, 4 september 2022, 2 oktober 2022, 6 november 2022 en 4 december 2022. 

Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!!        Vrij parkeren !!! Informatie website: www.pvbreda.nl  

Onder voorbehoud van Corona maatregelen 

 

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

gemeentehuis) Eijgelshoven.  

   

Geleen: De Philatelist in Geleen organiseert  bijeenkomsten op - Datums in 2021: Zondag 05 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 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:    niet meer in het jaar 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   

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
http://www.pvbreda.nl/
http://www.pvbreda.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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Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling 

ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand:– 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  

 

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: 
 
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.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 Nederland 8 blokken w.o. euro p  81,50  8,60  

2 België  jaargang 1991 Mozart p   5,00  

3 Engeland stockkaart the Queen g   5,00  

4 Oostenrijk stockkaart diversen g   5,00  

5 Indonesië stockkaart p/g   1,60  

6 Nederland 332V-337V in blok van 4 p 16,00  2,60  

7 Nederland 428-443+460-468 p 22,90  3,60  

8 Ned. Indië 211-215+216  p 22,50  3,40  

Veiling 467– 15 december 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
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:secretariaat@depostiljon.net
http://www.depostiljon.net/
mailto:arpojarpolier@gmail.com
mailto:jos.josette@skynet.be
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9 Nederland nr 49 Kroningsgulden g 150,00  22,50  

10 Oud Duitsland Bayern 152A-170A g 250,00  25,00  

11 Franse Zone  38-39 o 30,00  5,00  

12 Franse Zone Baden 42A-45A o 50,00  8,00  

13 Franse Zone Baden blok 2 o 110,00  18,00  

14 Franse Zone Rheinland Pfalz Blok 1 o 110,00  18,00  

15 Franse Zone Rheinland Pflaz 46-48 o 14,00  2,40  

16 Franse Zone Wurttemberg 38-39 o 10,00  1,40  

17 Franse Zone Wurttemberg 40A-43A o 80,00  14,00  

18 Nederl./Overzee stockboek zegels/blokken p/g 600,00  15,00  

19 Duitsland stockboek toeslagzegels g   10,00  

20 Nederland stockboek bl.van 4 en series p 500,00  7,00  

21 Berlijn stockboek 1954-1990 p 900,00  35,00  

22 Spanje stockboek 560 zegels p   7,00  

23 Nederland stockboek 75 compl.series p/o  780,00  25,00  

24 Ned.Indië/Antillen stockboek p/g 285,00  10,00  

25 D.D.R. stockboek 112 compl.series p 280,00  8,00  

26 Nederland stockboekje tot 1940 g 190,00  5,00  

27 Vaticaan stockboekje   p/g 1.000,00  20,00  

28 Europa 3 restant rondzendboekjes p/g 55,25  5,50  

29 Nederland/Europ stockboek bl.van 4 en paren g   2,00  

30 Diversen 2 stockboeken zw.bladen     5,00  

31 Diversen 3 stockboeken wit bladen     5,00  

32 Diversen stockboek rood, wit bladen     3,00  

33 Motief 2 stockboekjes diversen     2,40  

34 Zwitserland dik stockboek  p/g   25,00  

35 D.D.R. stockboek restanten p/g   5,00  

36 Nederland stockkaart modern g 33,00  6,00  

37 Nederland stockkaart modern g 40,00  10,00  

38 Zwitserland/Eur. stockboek g   3,00  

39 Duitsland Gen.Gouvern. aanget.brief g   4,00  

40 Amerika 6 briefstukken g   5,00  

41 Nederland/Div. stockboek w.o. E 41 g   5,60  

42 D.D.R.  stockboek compl.series p   10,00  

43 Diversen 
Belgie Lindner suppl.1980-
88     10,00  

44 Wereld stockboek 1100 zegels     7,00  

45 Motief stockboek Kunst 960 zegels     7,00  
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46 Wereld map 1600 zegels     7,00  

47 Wereld stockboek 900 zegels     5,60  

48 Spanje/Portugal stockboek 1400 zegels     6,00  

49 Suriname/Antillen stockboekje diversen   443,00  9,60  

50 Duitsland div. zegels op kaartjes g 25,00  2,60  

51 Duitsland div. zegels op kaartje g 41,50  3,00  

52 Wereld stockboek 400 zegels g   4,80  

53 Nederland 9 kinderbedankkaarten p/g   1,00  

54 Motief stockboek Olymp.Spelen p/g   4,00  

55 Nederland stockkaart pers.zegels g   4,00  

56 Australië/Nederl stockboek  g   4,00  

57 Europa stockaart CEPT 1980  p 46,00  4,00  

58 Nederland brief uit 1933 met 2x nr90 g 20,00  8,00  

59 Nederland 2 vellen uit 2006 p 18,00  8,00  

60 Nederland nr 655-670 (1955) p 54,00  5,00  

61 Spanje stockkaart   p 60,00  3,50  

62 Motief stockboek bloemen/dieren g   5,00  

63 D.D.R. stockboek g   4,00  

64 Wereld stockboek allerlei g   3,00  

65 Nederland stockkaart pers.zegels g   4,00  

66 Europa stockkaart CEPT 1981 p 56,00  4,00  

67 Europa 2 restant rondzend. Cept g 41,50  3,00  

68 Wereld stockboekjes kaarten     5,00  

69 Nederland brief uit 1862 met nr 2 g   10,00  

70 Nederland V2199-2208 + V2260-2269 p 21,00  7,00  

71 Spanje jaargangen 1968-69 g   3,00  

72 Wereld stockboek allerlei g   3,00  

73 Wereld stockboek allerlei g   3,00  

74 Wereld stockboek allerlei g   3,00  

75 Duitsland map +/- 100 FDC's g   3,00  

76 Duitsland dik stockboek diversen p/g   5,00  

77 Duitsland stockboek groen p   2,00  

78 Duitsland 2 stockboekeen diversen g   1,00  

79 D.D.R. dik stockboek diversen g   3,00  

80 Diversen 2 lege stockboeken     1,00  

81 Ierland stockboek g   2,00  

82 Nederland/Europ stockboek g   6,00  
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83 Noorwegen stockboek g   2,00  

84 Italië  dik stockboek   g   5,00  

85 Duitsland Bund 111-112 p 100,00  10,00  

86 Duitsland Bund 116 p 65,00  6,60  

87 Duitsland Bund 141-142 p 90,00  9,00  

88 Duitsland Bund 161 p 50,00  5,00  

89 Duitsland Bund 167-170 p 80,00  8,00  

90 Nederland diversen 1953 p 70,00  7,00  

91 Nederland diversen 1954 p 60,00  6,00  

92 Nederland diversen 1956 p 110,00  11,00  

93 Nederland dienst 21-26 g 27,00  3,00  

94 Nederland 356a/d + 379 a/d p/o  136,00  12,50  

95 Duitsland Bund 123-26+128-30+132 p 195,00  25,00  

96 Duitsland Bund 133 p 140,00  18,00  

97 Duitsland Bund 134 p 200,00  27,00  

98 Duitsland Bund 136 p 500,00  65,00  

99 Duitsland Bund 137 p 500,00  65,00  

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

101 Franse Zone Wurttemberg 40A-43A g 480,00  80,00  

102 Nederland 346-349 Wilhelmina o 600,00  60,00  

103 Duitsland Berlijn 35-41 g 320,00  40,00  

104 Duitsland Berlijn nr 18 g 500,00  50,00  

105 Saarland 252-254 Luchtpost g 50,00  8,00  

106 Saarland 255-259 Hochwasser+LP ! g 500,00  85,00  

107 Saarland 265-266 Paard 1949 g 85,00  15,00  

108 Saarland 309-313 Volkshilfe 1951 g 200,00  35,00  

109 Saargebied diversen op bladen p  70,00  5,00  

110 Nederland 350-355 zomer p 50,00  8,00  

111 Nederland 374-378 kinder p 18,00  3,00  

112 Nederland 474-489 Wilhemina p 195,00  35,00  

113 Nederland Luchtpost nr 12 p 350,00  70,00  

114 Nederland Luchtpost nr 13 p 350,00  70,00  

115 Nederland 500-512 (1948) p 20,00  3,60  

116 Nederland 513-517+538-548 (1949) p 65,00  11,00  

117 Nederland 549-555+561-567 (1950) p 108,00  17,00  

118 Nederland 556-560 Kerken (1950)  p 100,00  17,00  

119 Nederland 568-577 (1951) p 79,00  12,50  
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120 Duitsland Berlijn 61-63 Goethe g 180,00  30,00  

121 Duitsland Berlijn 64-67 Groenopdruk g 40,00  6,60  

122 Duitsland Berlijn 72+73 Philharmonie g 130,00  20,00  

123 Duitsland Berlijn 101-105 Klokken (m) g 50,00  8,00  

124 Duitsland 
Berlijn 106-109 
Gedacht.kerk g 230,00  36,00  

125 Nederland jaargang 2009 (frankeerw.) p 55,00  20,00  

126 Nederland V3140-49+V3150-54 (f.waa) p 18,80  9,60  

127 Nederland 1e halfjaar 2014 (frankeerw) p 39,00  19,00  

128 Nederland Mooi Nederl. V61-65 2014 p 24,00  12,00  

129 Nederland spec.kaart Maritiemmuseum p 2,20  1,60  

130 Nederland 
spec.kaart Van Gogh 
museum p 2,20  1,60  

131 Nederland 
spec.kaart 
Mil.Luchtv.museum p 2,20  1,60  

132 Nederland WK voetbal 2008 5 boekjes p 13,20  6,60  

133 Nederland FDC's 84-256 (1967-1988) onb   8,00  

134 Nederland 
FDC's 257-375a (1988-
1997) onb   8,00  

135 Nederland 
FDC's 375b-499 (1997-
2004) onb   8,00  

136 Nederland FDC's 500-636 (2004-2011) onb   12,00  

137 Nederland FDC's 637-725 (2011-2015) onb   15,00  

138 Nederland toeslagzegels 1953 p 61,00  5,00  

139 Duitse Post 27 zegels 1948-1949 p 43,00  3,00  

140 Duitsland Bund 112,113,115 etc. p 156,00  10,00  

141 Duitsland Bund 117-120 p 160,00  10,00  

142 Duitsland Bund 160,209,232-33 etc. p 66,00  4,00  

143 Duitsland Bund blok 2 p 32,00  5,00  

144 Duitsland Bund 243-46,250-251 etc. p 55,00  4,00  

145 U.S.A.  blokken 24 en 31 p 27,00  3,00  

146 U.S.A.  7 blokken van 4 p   2,60  

147 U.S.A.  17 samenhangende zegels p   1,60  

148 Roemenië 3 brieven intereuropa g   2,60  

149 Roemenië 598-608+631-638 p 40,00  5,00  

150 Roemenië 847-852+898 p 10,00  2,00  

    TOTAAL 1.803,30  

 


