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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  februari 2022 - 16e jaargang – nummer: 193 
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, 

 

De kerstvakantie heeft dit jaar wel erg lang geduurd maar na deze extra weken gaan we toch van start 

met onze bijeenkomsten.  

Op zaterdag 5 februari is in wijkcentrum  “de Bunthoef” weer de eerste Brabantse 

Filatelistendag van 2022, en we hopen dat we dit jaar alle middagen kunnen laten 

doorgaan. Ook de ledenbijeenkomsten bij camping “ ’t Haasje” gaan weer beginnen 

en wel op woensdag 16 februari a.s. Op deze avond zal de clubveiling van januari 

( veiling 466 ) worden gehouden. Veiling 468 schuif door naar maart 2022. 

Alle data van de bijeenkomsten in 2022 vind u elders in deze nieuwsbrief. 

Onze medewerkers van de stuivertafel hebben de stockboeken uiteraard flink 

aangevuld en ook de enveloppentafel is rijkelijk gevuld met veel nieuw materiaal. 

Ook de aanwezige handelaren zijn weer blij als u even langskomt.  Daarom bent u allen van harte 

uitgenodigd voor onze bijeenkomsten. 

Laten we er samen een mooi postzegeljaar van maken. 

 

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 2022:  
  
Onze ledenbijeenkomsten zijn op de derde woensdagavond van de maand in de 

zaal van Camping 't Haasje, Vijf Eikenweg 45, Oosterhout. (Dorst). Tel: 0161 - 

411626. Zaal open: 19.00 uur Vergadering: 20.00 - ± 22.00 uur.  

Onder voorbehoud vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats op:  16 februari  

2022  

 

 
Brabantse Filatelistendagen 2022:  
 

De Brabantse Filatelistendagen in De Bunthoef vinden in 2022 plaats op de eerste  

zaterdagmiddagen van de maand: (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – 

toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP. Onder voorbehoud vindt de 

eerstvolgende bijeenkomst plaats op 5 februari 2022, 

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.  

 

 

Tafel huren: Huurt u eens een tafel, dat is een garantie voor succes. Maandelijks 

tussen de 80 en 100 bezoekers. Kosten:  € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-

leden.  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. 

 
De ruilbeurs in de Bunthoef wordt  op 5 februari a.s. weer opgestart. De openingstijden zijn van 13.00 

tot 16.00 uur. - Volledigheidshalve is het adres: Bloemenhof 2 in Oosterhout. - Voor nadere informatie 

kunt u bellen met Cees Pijpers 0162-432738 

Wij hopen op een grote opkomst maar LET WEL: HOUDT AFSTAND en  DRAAG EEN 

MONDMASKER 

Wij wensen u veel plezier. - Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

Jurn Dijkhuis, Secretaris 

 
Soosmiddag: 
 

Met ingang van 1 januari 2022 komt de soosmiddag te vervallen. Er is te weinig 

belangstelling.. 

 

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

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

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

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

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

dat ontbrekende zegeltje. 

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

heel veel keuze… 

 

 

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

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

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

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

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

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

 

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

met vooral goed materiaal. Over het algemeen wordt goed verkocht 

uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en 

poststukken kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te 

plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer: Ludwig Engst tel. 

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

 

 

Te koop aangeboden: 
 

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

overtollige zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. 

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

houdt u tegen…….. 

 

 

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

cassettes, 

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

Tel: Tom -    013 – 4 67 12 47 

 

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

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

 

 
Artikelen Nieuwsbrief: 
 

Als u een leuk (filatelistisch) verhaal heeft over welk filatelistisch onderwerp dan 

ook, dan zullen we dat graag opnemen. En, mocht u een verhaal hebben maar het 

liever niet zelf schrijven, het bestuur – de redactie -  is graag bereid een handje te 

helpen. 

 

 

Contributie 2022: 
 

De contributie voor 2022 is gehandhaafd op € 31,00 per jaar. De contributie voor huisgenoten is zoals 

voorheen €  12,50 per jaar. De contributie had betaald moeten zijn voor 1 december 2021. Mocht u dat 

niet hebben gedaan, maakt u dan s.v.p. uw contributie z.s.m. over naar NL96ABNA0409765244 t.b.v. 

Oosterhoutse Ver Postzeg. Voor meer info: Rien Kooiman 0162 314956 rien.kooiman@kpnplanet.nl 

 

 

 

mailto:j.hofkens@hetnet.nl
mailto:l.engst@hetnet.nl
mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fimages%2Fhomeknop%2Fhome-nieuws-knop.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F56-publicaties%2Fde-brug%2F22-de-brug-jg-35-nr-251-oktober-2015%3FItemid%3D109&docid=dCltZmB_U_IrwM&tbnid=a21rTJuWM3apwM%3A&vet=12ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM..i&w=225&h=225&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=rondzendverkeer&ved=2ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D187589901448370&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fartikelenenverhalen&docid=F5UR45Z5XX3McM&tbnid=pg9ggkXvvA4-bM%3A&vet=10ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA..i&w=449&h=364&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=verhalen%20artikelen&ved=0ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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Nieuwsbrief en OP-Verenigingsblad:  te lezen op:  www.oosterhouterpost.nl  
 

 
Ons onvolprezen 

verenigingsblad 

Oosterhouter Post is op 

onze website 

opgenomen en wel in 

Pdf-vorm of leest u hem eens Als u de nieuwe 

Oosterhouter Post wilt inzien dan kan door hier 

te klikken.   

Bladerbaar in te zien via:  

Oosterhouter Post januari 2022  

 

 

 

En kijkt u eens op onze website.  

   www.oosterhouterpost.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/112/41458ISSUE112_K1T_RGBWeb.pdf
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/112/41458ISSUE112_K1T_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/112/127698f2f04289bb65baac333b658d97
http://www.oosterhouterpost.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/


5 

 

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

 

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 

 

 

Te koop aangeboden: 
 

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

overtollige zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. 

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

houdt u tegen…….. 

 

 

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

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

albums  1.260  Euro Tel: Tom -    013 – 4 67 12 47 

 

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

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

 

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

 

 

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

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

 

 
 

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 

http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annette von Droste-Hülshoff 
 
U kent haar wellicht niet. Annette von Droste-Hülshoff ( 1797-1848). Zij was een Duitse dichteres en 

componiste, vooral herinnerd om haar enige novelle: ‘Die Judenbuche’. 

Annette von Droste-Hülshoff werd op het slot Hülshoff tussen Havixbeck en de stad Münster 

in Westfalen geboren als tweede van vier kinderen uit een adellijke, 

conservatief-katholieke familie. Haar eigenlijke naam was Anna 

Elisabeth Freiin von Droste zu Hülshoff. 

Professor Anton Matthias Sprickmann liet haar vanaf 1812 met de 

poëzie kennismaken.  In 1825 maakte ze tijdens een reis langs de 

Rijn kennis met Schlegel. Toen haar vader in 1826 stierf, verhuisde 

ze met haar moeder naar Rüschhaus nabij Münster, waar ze 

gedichten begon te schrijven, waaronder het eerste deel van de 

cyclus ‘Das geistliche Jahr’, dat in 1838 verscheen. Ze schreef in 

1842 haar ‘Judenbuche’. Het werk van Droste-Hülshoff staat hoog 

aangeschreven, en zij geldt voor vele literatuurcritici als de grootste Duitse dichteres uit de 

Romantiek. Haar beroemdste werk, ‘Die Judenbuche’ (De jodenbeuk), is een in het midden van de 17e  

eeuw spelend, mysterieus misdaadverhaal waarin een beukenboom een centrale rol speelt: de natuur is 

als het ware behekst, en een moord door het destijds gevluchte hoofdpersonage 

Friedrich Mergel op een jood zal door middel van de beuk, 28 jaar na dato, 

gewroken worden, wanneer Friedrich terug opduikt onder de naam Johannes 

Niemand 

Ter gelegenheid van haar 225e geboortedag, gaf Deutsche Post op 3 januari 

2022 een postzegel met een nominale waarde van € 

0,70 uit, in velletjes van tien stuks. Ontwerp: Prof. 

Eckhard Jung, Bremen. Als afbeelding een portret van 

de schrijfster met een van haar citaten – druk: 

Joh.Enschedé Security Print.  

Ook in 2002 werd een postzegel (€ 0,45) uitgegeven met een afbeelding van 

Annette von Droste-Hülshoff.  Kenmerkend voor de teksten van Annette von 

Droste-Hülshoff is de verstrengeling van droom en werkelijkheid, zoals in het 

gedicht Moonrise uit 1844. 

In 1961 was al een postzegel van haar verschenen ( DM 1,00) in een oplage van 

170.000.000, in de serie ‘ Berühmte Deutsche’.  
(Anna C. van der Maade – 220105) 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1797
https://nl.wikipedia.org/wiki/1848
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Havixbeck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Westfalen
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton_Matthias_Sprickmann&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/August_Wilhelm_Schlegel
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%BCschhaus&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/17e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/17e_eeuw
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Kuna 
 
Wereldwijd kennen we veel namen van munteenheden. Ook in Europa hadden we een scala aan 

munteenheden, gulden, mark, franc, lire, peseta enz. waren voor ons normaal. Met als gevolg dat voor 

vakantie- of andere bezoeken of de eigen munt  moest worden omgewisseld en we na de bezoeken altijd 

vreemde munten en bankbiljetten over hielden. En we bij betalen altijd 

eerst moesten omreken naar de eigen munt, hetgeen ook wel weer zijn 

eigen charme had. Nu we binnen Europa vrijwel overal met de Euro terecht 

kunnen is dat geld wisselen niet meer zo gebruikelijk en natuurlijk veel 

gemakkelijker. Wel nog omwisselen voor Kroatië.  

De kuna is, sinds 1994, de munteenheid van Kroatië. Voor 1994 was het 

de dinar. Eén kuna is onderverdeeld in honderd lipa. 'Kuna' 

is Kroatisch voor "marter" en verwijst naar het gebruik van 

martervellenals middeleeuws betaalmiddel.  

De term is niet gerelateerd aan de term koruna, die wordt gehanteerd voor 

de Tsjechische koruna. 'Lipa' is Kroatisch voor "linde". De waarde van de 

kuna is vrij stabiel ten opzichte van de euro en ligt op ongeveer € 0,13. De 

inflatie beperkt zich sinds de invoering in 1994 tot maximaal 3% per jaar. 

Er zijn munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 lipa en 1, 2 en 5 kuna. Door inflatie worden munten van 1 en 2 

lipa steeds zeldzamer. Papiergeld is beschikbaar in coupures van 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 en 1000 

kuna. Als Kroatië herdenkingsmunten uitgeeft, vertegenwoordigen die munten een waarde van 25 kuna. 

De kuna is de opvolger van de Kroatische dinar die vanaf de onafhankelijkheid in 1991 als 

overgangsmunteenheid had gediend. 

Ter herdenking van het feit dat de kuna 25 jaar geleden werd ingevoerd, gaf de Kroatische Post op 30 

mei 2019 een postzegel uit met als afbeelding een kuna.  

 

 

 

Georges Charpak: 
 
Georges Charpak ( 1924 -  2010) was een Pools-Frans natuurkundige. In 1992 ontving hij de Nobelprijs 

voor Natuurkunde.  Voor zijn uitvinding en 

ontwikkeling van deeltjesdetectors, met 

name de meerdradige proportionele kamer"   

Charpak werd geboren in het dorpje 

Dubrovytsia (destijds gelegen in oostelijk 

Polen, nu Oekraïne) als zoon van Joodse ouders. Toen hij zeven jaar oud was verhuisde het gezin van 

Polen naar de Franse hoofdstad Parijs. Gedurende de Tweede 

Wereldoorlog diende hij in het ondergrondse verzet, totdat hij in 

1943 gevangen werd gezet door de Vichy-autoriteiten. In 1944 

werd hij gedeporteerd naar het Naziconcentratiekamp Dachau, 

waar hij verbleef totdat het kamp in 1945 werd bevrijd. In 1946 

verkreeg hij de Franse nationaliteit. 

Hij studeerde af in 1948 en begon te werken voor het Franse Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS: Nationaal Centrum 

voor Wetenschappelijk Onderzoek). In 1954 behaalde hij zijn 

doctoraat in de nucleaire natuurkunde aan het Collège de France, in 

Parijs, alwaar hij onder meer in het laboratorium van Frédéric Joliot-Curie werkte. 

In 1957 trad hij toe tot de staf van het CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), het 

Europese centrum voor deeltjesonderzoek, in Meyrin bij  Genève. Hier vond hij de 'meerdradige 

proportionele kamer' uit, waar hij patent op verkreeg. In tegenstelling tot eerdere deeltjesdetectoren, 

zoals het bellenvat dat alleen de achtergelaten sporen van elementaire deeltjes kan vastleggen met een 

snelheid van één of twee per seconde, kon zijn meerdradige kamer tot één miljoen sporen per seconde 

Een dradenkamer (Engels: wire chamber en multi-wire 
chamber) is de benaming voor twee verwante soorten 
detectoren voor ioniserende straling die voortbouwen op het 

principe van de geigerteller en de proportionele teller. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroati%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroatisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjechische_kroon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linde_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inflatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coupure_(waardepapier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1924
https://nl.wikipedia.org/wiki/2010
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkundige
https://nl.wikipedia.org/wiki/1992
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_Natuurkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_Natuurkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meerdradige_proportionele_kamer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maquis_(Franse_verzetsbeweging)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vichy-Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concentratiekamp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dachau_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_France
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Joliot-Curie
https://nl.wikipedia.org/wiki/CERN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bellenvat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elementaire_deeltjes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ioniserende_straling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geigerteller
https://nl.wikipedia.org/wiki/Proportionele_teller
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registreren. De snelheid en de precisie van de meerdradige kamer, en van de opvolgers ervan zoals 

de driftkamer en de tijdprojectiekamer, revolutioneerde de hoge-energiefysica. 

In 1991 ging hij bij het CERN met pensioen. Naast zijn werk bij het CERN werd Charpak in 1980 

professor aan het École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles 

de la ville de Paris (ESPCI) in Parijs, waar hij vanaf 1984 de Joliot-Curie 

leerstoel behield. In 1985 werd hij gekozen tot lid van de Académie des 

Sciences. 
Georges Charpak, was wereldwijd bekend voor zijn werk op het gebied 

van hoge-energie deeltjesdetectoren, is 86 jarige leeftijd overleden. 

Georges Charpak - een vrije geest, een groot humanist, gedreven door de 

wens om te leren en kennis over te dragen – ontving in 1992 de Nobelprijs 

voor Natuurkunde, de bekroning van een fantastische loopbaan die begon 

in 1948 bij het CNRS, het Franse centrum voor wetenschappelijk 

onderzoek. Hij heeft als pionier op het gebied van kernfysisch onderzoek bijgedragen aan de 

internationale uitstraling van de Europese organisatie voor kernonderzoek CERN. Het beeld dat hij 

achterlaat is dat van “vlammende passie in dienst van onderzoek en kennis”. 

Op 26 februari 2016 gaf La Poste een postzegel, met een nominale waarde van €  0,70 uit, met als 

afbeelding een portret van de wetenschapper, alsmede een eerstedag-stempel. 

(Frans Haverschmidt – 180808) 
 

 

Koningin Silvia en koning Carl Gustaf:  
 

Zweden heeft op 13 januari 2022 twee nieuwe postzegels gekregen met daarop respectievelijk koning 

Carl Gustaf en koningin Silvia.  

Anders dan Nederland, waar 32 jaar lang dezelfde Beatrixzegels werden uitgegeven, wisselt Zweden 

regelmatig van portretzegels van de koning. De laatste uitgave dateert van 2010. 

“Het was tijd voor wat nieuws”, aldus de Zweedse posterijen. De ontwerper Daniel Bjugård kreeg de 

opdracht en hij liet zich uiteindelijk inspireren door de eerste postzegels van koning Carl Gustaf uit april 

1974, kort na zijn troonopvolging in september 1973. “Ik heb alle zegels die van de koning zijn 

uitgegeven bekeken, maar deze vond ik het best.” 

Bjugård voerde de postzegels uit in twee nuances van dezelfde kleur en gebruikte voor de afbeeldingen 

foto’s van Anna-Lena Ahlström die koning en koningin in het paleis fotografeerde. 

De postzegel met een waarde van SEK 26,00 met koningin Silvia is nu voorzien van een nieuwe kleur 

en actuele frankering voor buitenlandse zendingen tot 50 gram.  

 

Koningin Silvia is de enige dochter van de Duitse zakenman Walther 

Sommerlath en de Braziliaanse Alice Soares de Toledo. Haar vader 

was directeur van de Braziliaanse afdeling van het Zweedse bedrijf 

Böhler-Uddeholm.  

Silvia werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in Heidelberg 

(Duitsland). In 1947 verhuisde de familie naar Brazilië en Silvia 

groeide op in São Paulo. In 1957 keerde de familie terug naar 

Duitsland. Silvia heeft drie nationaliteiten: Duits, Braziliaans en 

Zweeds. Tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München, leerde 

zij haar man, de Zweedse kroonprins Carl Gustaf kennen. Na de dood 

van koning Gustaaf VI Adolf op 14 september 1973 werd Carl Gustaf 

koning. 

Op 12 maart 1976 werd de verloving van Carl Gustaf en Silvia bekendgemaakt. Ongeveer drie maanden 

later, op 19 juni 1976, trouwden ze in de Storkyrkan, de domkerk van Stockholm. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dradenkamer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoge-energiefysica
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_de_physique_et_de_chimie_industrielles_de_la_ville_de_Paris
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sup%C3%A9rieure_de_physique_et_de_chimie_industrielles_de_la_ville_de_Paris
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_Sciences
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_Sciences
https://www.duhocchina.com/wiki/nl/Duitsland
https://www.duhocchina.com/wiki/nl/Brazili%C3%AB
https://www.duhocchina.com/wiki/nl/S%C3%A3o_Paulo_(stad)
https://www.duhocchina.com/wiki/nl/Olympische_Zomerspelen_1972
https://www.duhocchina.com/wiki/nl/1972
https://www.duhocchina.com/wiki/nl/M%C3%BCnchen
https://www.duhocchina.com/wiki/nl/Zweden
https://www.duhocchina.com/wiki/nl/Kroonprins
https://www.duhocchina.com/wiki/nl/Gustaaf_VI_Adolf_van_Zweden
https://www.duhocchina.com/wiki/nl/Storkyrkan
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Wie koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden samen ziet, twijfelt er niet aan dat die twee het 

samen leuk hebben. Je haalt 45 jaar samen niet zonder de pretmomentjes die ze regelmatig samen delen. 

Toch is het niet altijd rozengeur en maneschijn geweest in het huwelijk. Carl Gustaf, destijds een single 

koning, leerde Silvia Sommerlath in 1972 kennen (zo zag ze er toen 

uit, als hostess van de Olympische Spelen in München) en moest erg 

zijn best doen om volk en regering ervan te overtuigen dat een Duits 

burgermeisje een prima koningin zou zijn. Silvia werd op haar beurt 

volledig in het diepe gegooid. Ze verloofden zich in maart 1976......en 

trouwden drie maanden later, waarbij ze meteen koningin werd. "Het 

was een heel gelukkige tijd, maar ik moest erg veel leren," zei ze daar 

later over. "Het kan overweldigend zijn, om zonder erin te zijn 

opgegroeid op zo'n positie terecht te komen. Ik wilde er recht aan doen 

en niemand teleurstellen." 

 

Zij heeft geen steken laten vallen, haar man daarentegen maakte rond 

2010 een buitengewoon ongemakkelijke midlifecrisis door, compleet met boemelen en een affaire met 

een popzangeres. Het moet heel vernederend voor Silvia en hun drie kinderen Victoria, Carl Philip en 

Madeleine zijn geweest, maar in een sterk staaltje ‘noblesse oblige’ (adel verplicht) sloten de gelederen 

zich toch weer. 

(Anna C. van der Maade – 220114) 

 

Hybride auto al in 19e eeuw: 
 

Aan het einde van de 19e eeuw begon de geschiedenis van de elektrische auto en rond de eeuwwisseling 

werd ook de hybride aandrijving ontwikkeld. 

 

In 1896 ontwierp de autopionier Ferdinand Porsche in samenwerking met Ludwig Lohner de Lohner-

Porsche, een elektrische auto met wielnaafmotoren. Het hoge 

gewicht van de accumulatoren en de korte actieradius van de 

elektrische aandrijving brachten Porsche op het idee om de 

elektromotoren te combineren met benzinemotoren, die de 

wielnaafmotoren en de batterijen via generatoren van stroom 

voorzagen – de eerste auto met seriële hybride twee 

wielaandrijving. 

Vanaf 1901 werd de "benzine-elektrische mengwagen" 

massaal geproduceerd onder de naam "Mixte".  (Lohner-

Porsche Mixed Hybrid).  Ondanks verdere verminderingen van 

de batterijcapaciteit en dus vermindering van het 

voertuiggewicht, was het hybride voertuig geen verkoophit 

omdat het duur en onderhoudsintensief was.  

De vader van Ferdinand Porsche was een meester-paneelklopper. (autocarrosserie monteur).  Ferdinand 

toonde van jongs af aan een grote interesse in technologie en was vooral geïntrigeerd door elektriciteit. 

Hij volgde al lessen aan het Keizerlijk Polytechnisch College in Reichenberg  ongeveer 5 kmvan zijn 

huis, 's nachts, terwijl hij zijn vader nog steeds overdag in zijn mechanische winkel hielp. 

In 1893 kreeg Porsche dankzij een verwijzing een baan bij het elektriciteitsbedrijf Béla Egger & Co. 

in Wenen (later Brown Boveri, nu ABB), en verhuisde daarheen, op de jonge leeftijd van 18.  Terwijl 

hij in Wenen werkte, schreef hij zich in als deeltijdstudent aan wat nu de Technische Universiteit Wenen 

is  en ging daarheen wanneer hij maar kon na het werk. Afgezien van het volgen van lessen daar, 

voltooide Porsche geen formele technische opleiding. Tijdens zijn vijf jaar bij Béla Egger bouwde hij 

hun eerste elektrische wielnaafmotor, waarvan het concept was ontwikkeld door de Amerikaanse 

uitvinder Wellington Adams, en Porsche reed er ook mee, in 1897.  Op 23-jarige leeftijd verhuisde 

Porsche naar een andere werkgever: de Jacob Lohner-fabriek. Ondanks dat Porsche voornamelijk on-

the-job had geleerd en een zeer beperkte formele technische opleiding had gehad, nam Jacob 

Lohner hem in dienst om een elektrische aandrijflijn voor zijn coaches te ontwikkelen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Panel_beater
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberec
https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown,_Boveri_%26_Cie
https://en.wikipedia.org/wiki/ABB
https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_University_of_Technology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A9la_Egger&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Hub_motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Lohner-Werke
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Lohner
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Lohner
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De op 21 januari 2022 uitgegeven speciale postzegel, met een nominale waarde van € 1,35,  toont een 

"Mixte" uit 1901 uit het museum fahr(T)raum in Mattsee. 

Grafisch ontwerp: David Gruber - Druk: Joh. Enschedé Stamps B. V. - Offset PrintingRun: 280.000 

postzegels in vellen van 50 stuks 

 

 

Hangende huizen van Cuenca: 

Het aantal postzegels en blokjes, uitgegeven met als thema ‘Wereldcultuurerfgoed’, wordt steeds groter. 

Spanje is een land dat steeds meer zegels uitgeeft, waarop wereldcultuurerfgoed is afgebeeld. Zoals de 

stad Cuenca, met haar hangende huizen. Cuenca is 

een stad en gemeente in de Spaanse regio Castilië-

La Mancha met een oppervlakte van 911 km². 

Cuenca is de hoofdstad van de provincie Cuenca en 

telt ruim 55.000 inwoners. De muren rond de 

binnenstad werden aangelegd door de Moren, die er 

in de 8e eeuw een burcht 

bouwden (kunka, een van de verklaringen voor de naam Cuenca). De stad werd 

op 21 september 1177 veroverd door de Castiliaanse koning Alfons VIII, tijdens 

de Reconquista. 

Snel na de verovering werd begonnen met de bouw van de kathedraal aan de 

Plaza Major, waar ook het begin van de Avenida Alfonso VIII is, die doorloopt 

tot de kerk San Felipe.  Deze verovering wordt in Cuenca nog jaarlijks gevierd 

van 18 tot en met 21 september met San Mateo. Het oude stadsdeel (casco 

antiguo) is schilderachtig en kent onder meer de beroemde kathedraal uit de 12e 

eeuw, de eerste gotische kathedraal van Spanje, en de kleurenrijke (geel, rood, 

oranje, blauw, grijs en zelfs zwart) huizen die op het blokje zijn afgebeeld.  Waarschijnlijk kwam de 

veelkleurigheid van de huizen pas in de 19e eeuw in de mode. Huizen met drie tot vijf etages, die door 

de inwoners wolkenkrabbers worden genoemd. Vanwege plaatsgebrek zijn de huizen ook over de rand 

De reconquista was een periode van ongeveer 800 jaar 
in de middeleeuwen waarin enkele christelijke 

koninkrijken op het Iberisch Schiereiland erin slaagden 
om de islamitische Moren van het schiereiland te 

verdrijven, nadat deze vanaf 711 het Iberisch 
schiereiland op een smalle strook in het noorden na 

hadden veroverd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Castili%C3%AB-La_Mancha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Castili%C3%AB-La_Mancha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moren
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1177
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_VIII_van_Castili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reconquista_(geschiedenis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/12e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/12e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iberisch_Schiereiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moren
https://nl.wikipedia.org/wiki/711
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van het rotsplateau boven het rivierdal gebouwd, de zogenaamde ‘Casas Colgadas’. Deze huizen 

‘kleven’ aan de rotswand en de balkons schijnen boven de 

afgrond te zweven.  De façade van de kathedraal werd in de 

19e eeuw toegevoegd. In de panden is een museum voor 

moderne en abstracte kunst gevestigd, het Museo de Arte 

Abstracto Español. 

De oude, uit de middeleeuwen daterende binnenstad is 

gesitueerd op een heuvelrug tussen de 

rivieren Júcar en Huécar en daardoor langgerekt van vorm. 

Centrale plek is het 

Plaza Mayor, 

waaraan de kathedraal en het stadhuis gelegen zijn. Sinds 1996 

staat de binnenstad op de lijst 

van Werelderfgoed van UNESCO. 

Het nieuwere deel van de stad ligt lager, op een vlakker terrein. 

Hier wonen de meeste inwoners en bevindt zich onder meer een 

station van de Spaanse spoorwegmaatschappij RENFE. Vlak 

buiten Cuenca ligt het 

treinstation van 

de AVE. Met deze hogesnelheidslijn zijn het centrum 

van Madrid en Valencia binnen een uur te bereiken. Cuenca ligt 

ongeveer halverwege de steden Madrid en Valencia, in de 

deelstaat Castilla-La Mancha, op een rotsplateau tussen de 

rivieren Júcar en Huécar. De Arabieren, die in de 8e eeuw dit 

gebied veroverden, herkenden meteen de strategische ligging en 

bouwden een vesting. De verdedigingswerken van de stad 

stammen uit die tijd. Tot vandaag is de volledig stad door de 

middeleeuwse vestingmuren omgeven. Op het rotsplateau was het steeds weer woekeren met de ruimte, 

met als gevolg een wirwar van straten en steegjes met hier en daar groot hoogteverschil. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Abstracto_Espa%C3%B1ol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Abstracto_Espa%C3%B1ol
https://nl.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAcar
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hu%C3%A9car&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Alta_Velocidad_Espa%C3%B1ola
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Valencia_(stad)
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Op 28 september 2019 verscheen 

een blokje met een postzegel van € 

5,00, met een afbeelding van een 

aantal huizen en de kathedraal van 

Cuenca. Het blokje heeft het 

formaat van een briefkaart. Op een 

hardere achtergrond is een gegomd 

blad gekleefd, met de postzegel, 

dat zich laat uitvouwen, zodat alle 

huizen te zien zijn voor een blauwe achtergrond.  In de 

Napoleontische tijd begon het verval van de huizen, maar 

intussen zijn een aantal gebouwen gerestaureerd. Ze zijn het 

beste te zien vanaf de brug ‘San Pablo’.  

(Willem-Alexander Arnhemer – 191022).  

 

 

 

Veilinglijsten zijn gepubliceerd 

op de  pagina’s 14 t/m 18.  

 

u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  
                                                       

petercmhendrickx@home.nl  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw reacties 
 

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

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

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

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

bezocht kunnen worden. 
 

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

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 
 

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

voordat het coronavirus veel bijeenkomsten 

onmogelijk maakte. Wilt u een bijeenkomst 

bezoeken controleer dan eerst of die wel doorgaat !!! 

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

Belgische evenementen 
 

 

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

van de maand 14.00-16.00 u – 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  

 

Boxtel: De ruilbeurzen van de Vereniging Boxtelse Verzamelaars worden 

gehouden op de 2e zondag van de maand met uitzondering van de maanden juli 

en augustus.  

Tijdens onze ruilbeurzen streven wij erna om een verzamel thema tentoon te 

stellen. - info@vbvboxtel.nl - Data 2021:  12 December 

 

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

Zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur op de volgende data:: 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 - 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:   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 

 

Elshout: Philatron organiseert beurzen en bijeenkomsten in een aangepast schema! U bent van harte welkom!  P.S. onder 

voorbehoud van nieuwe maatregelen door het RIVM.  Locatie ’t Rad te Elshout Kerkstraat 39 

 

 

Geleen: Data van de bijeenkomsten van onze vereniging de Philatelist Geleen in 2022:  Zondag 06 februari 2022 - Zondag 06 

maart 2022 - Zondag 03 april 2022- Zondag 01 mei 2022- Zondag 05 juni 2022 - Zondag 03 juli 2022- Zondag 04 september 

2022 - Zondag 02 oktober 2022 - Zondag 06 november 2022- Zondag 04 december 2022. - 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; Elke 2e zaterdagmorgen van de maand - Plaats: ’s-

Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-

Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur; Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@hertogpost.nl; 

Organisatie ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging;. 

Avondbijeenkomsten met lezingen en veilingen: SCC De Helftheuvel – Helftheuvelpassage 115 – 5224 AC ’s-

Hertogenbosch - Elke 4e donderdagavond van de maand vanaf 19:00 – 22:30u  

 

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

eerste zaterdagen van de maand. 

  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
mailto:info@vbvboxtel.nl
http://www.pvbreda.nl/
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Café Zaal ’t Hart van Gastel, Oud-Gastel  - 09.30 – 12.00 u  (iedere laatste zondag 

van de maand). Toegang gratis.   

 

Tilburg: V.P.T.-Tilburg organiseert maandelijks op de eerste woensdag van de maand (m.u.v. 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 Nalatenschapsveiling van de hr. Jan Willems 

met ruim 445 kavels . Op zondag 30 januari 2022 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 januari 2022 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 - Deze onder 

voorbehoud m.b.t. de corona regelgeving. 

 

 
 

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  

 

Chimay : zaterdag 5 maart 2022 – 09.00 – 16.00 u - De Cercle Philatélique des Fagnes 

Chimay organiseert zijn jaarlijkse beurs voor Carto-filatelie – Postzegels, poststukken, 

postwaardestukken, postkaarten – In Centre culturel Sudhaina, 6464 Baileux – Gratis 

toegang – Toegankelijk voor allen – ruime parking – Info: G. 

Baudot– gbaudot@skynet.be - www.cpf-chimay.be 

 
Grobbendonk: Ruilclub Grobbendonk organiseert elke 4e zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) ruilbeurs in Hof 

van Esterlee, Eikenlei 97, Grobbendonk. Grote parking en gratis inkom. Reservatie en tafels: 0032 496 382866 – postzegels, 

munten, postkaarten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

2 Israel souvernirblok 1964 g   1,60  

3 Somalie 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 Roemenie 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  

Veiling 466–januari 2022 

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:gbaudot@skynet.be
http://www.cpf-chimay.be/
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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  

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 Verrassingtas 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 Verrasingsdoos Belgie/Duitsland etc.etc. p/g   10,00  

39 Engeland DAVO restant collectie p/g   3,00  

40 Faroer 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 Belgie/Europa stockboek p/g   8,00  

44 Tsjechoslowakije stockboek p/g   8,00  
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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  

53 Nieuw Zeeland 2 FDC albums diversen g    8,00  

54 Canada stockboek g    5,00  

55 Canada/Australie 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 Belgie 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  



17 

 

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

 

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

82 Ned. Indie 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  

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  
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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  

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 Australie/Wereld stockboek 1300 zegels g   6,60  

145 Indonesie 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 Italie stockboek 900 zegels g   6,00  

150 Wereld stockboek 3100 zegels g   8,60  

    TOTAAL 1.023,40  

 
 

 


