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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  maart 2022 - 16e jaargang – nummer: 194 
De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

OVVP en belangstellenden. 

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

 

 
 

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

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

www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele telefoon. 
Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via: yapa79dw@kpnmail.nl     - mocht u 

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

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

 

 
Van de voorzitter. 
 
Beste postzegelvrienden, 

 

Het is eindelijk zover, de meeste maatregelen in verband met Covid-19 zijn nu vervallen en we kunnen 

weer normaal gaan leven. Geen 1,5 meter, geen mondkapjes en geen coronacheck meer bij entree van 

de zaal. Dat geeft een goed gevoel en ik hoop dat u er ook zo over denk en weer 

gewoon onze bijeenkomsten gaat bezoeken. 

De eerste Brabantse Filatelistendag is al op zaterdag 5 maart a.s. in 

wijkcentrum “De Bunthoef”. U bent van harte welkom vanaf 13.00 uur. De 

stuivertafel heeft veel nieuw materiaal ontvangen en ook de enveloppentafel is 

zeker een bezoekje waard.  

De eerste ledenbijeenkomst bij camping “ ’t Haasje” zit er alweer op. We zijn 

goed gestart met 45 aanwezige leden en een prima verlopen veiling. We hopen 

ook op de clubavonden in maart en april weer vele leden te begroeten. Op beide 

avonden is er een mooie veiling met diverse interessante kavels. Bent u niet in 

de gelegenheid om aanwezig te zijn en u wilt wel kavels kopen van de veiling 

dan kunt schriftelijk uw biedingen doorgeven. Stuur dan even een mailtje naar 

Petercmhendrickx@home.nl   

Ik moet u er wel op attent maken dat alleen leden van de O.V.V.P. kunnen deelnemen aan de veiling. 

 

Het bestuur en alle medewerkers hopen er samen met u geweldig postzegejaar van te 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
mailto:Petercmhendrickx@home.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 bijeenkomsten plaats op: 16/2, 16/3, 

20/4, 18/5, 15/6, 21/9, 19/10, 16/11, 21/12/2022. 

 

 
Ledenbijeenkomst 16 februari 2022  
 

- Om 20.04 uur opent de voorzitter de bijeenkomst met een woord van welkom aan 43 

aanwezigen. 

- Omdat dit de eerste keer dit jaar is dat we bij elkaar komen – de januaribijeenkomst kon i.v.m. 

corona niet plaatsvinden wenst hij allen alsnog een Gelukkig Nieuwjaar. 

- Mededeling: over enige tijd gaat de Bunthoef voor 2 jaar “op de schop”. Er komt een nieuwe 

Bunthoef, maar in de tussenliggende periode moeten we naar een andere locatie. De coördinator 

van de Bunthoef gaat met ons op zoek. 

- Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

- Nu wordt veiling 466 van november afgewerkt. Omdat deze toen verviel was deze verschoven 

naar januari, maar ook die ging niet door. Vandaar. Veiling 468 komt in maart aan bod. 

- Er was een mooie opbrengst van de veiling en bij de lottodeelnemers was niemand die hoger 

had geboden. De dichtstbijzijnde was Martin den Dekker die de helft van de inleg mocht 

incasseren. 

- Hierna vond de afrekening plaats en om 22.00 uur was nagenoeg alles afgewerkt en was 

iedereen naar huis. 

(Rien Kooiman) 

 
 
 
Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef wordt gehouden 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. De volgende 

Brabantse 

Filatelistendagen vinden plaats op  5/2, 

5/3, 2/4, 7/5, 4/6, 3/9, 1/10, 5/11, 

3/12/2022. 

 

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.  

Dat is een garantie voor succes. Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers. Kosten tafelhuur:  € 3,00 

voor leden en € 5,00 voor niet-leden.   

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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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. 

 
 

Ruilen: 
Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen kan natuurlijk altijd onderling 

worden geruild. Vaak wordt al gebruik gemaakt van de mogelijkheden onderling te 

ruilen voorafgaand aan (de zaal is al open om 19.00 u)  en na afloop van de veiling. 

Neemt u eens wat dubbel materiaal mee. Wie weet raakt u wat van uw dubbele 

materiaal kwijt en vindt u bij uw collega verzamelaar net dat ontbrekende zegeltje. 

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

met heel veel keuze… 

 

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

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

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

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

mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop 

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

 

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

met vooral goed materiaal. Over het algemeen wordt goed verkocht 

uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en 

poststukken kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te 

plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer: Ludwig Engst tel. 

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

 

 

Te koop aangeboden: 
 

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

Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. Bijvoorbeeld een mooie verzameling, 

of een fraaie brief. Kost u niets, dus, wat houdt u tegen…….. 

 

Te koop: 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 

 

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

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

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

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

helpen. 

 
Nieuwsbrief en OP-Verenigingsblad:  te lezen op:  www.oosterhouterpost.nl  
 

 
Ons onvolprezen 

verenigingsblad 

Oosterhouter Post is op 

onze website 

opgenomen en wel in 

Pdf-vorm of leest u hem 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/   

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/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D187589901448370&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fartikelenenverhalen&docid=F5UR45Z5XX3McM&tbnid=pg9ggkXvvA4-bM%3A&vet=10ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA..i&w=449&h=364&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=verhalen%20artikelen&ved=0ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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11. FV De Bevelanden, Kloetinge  www.postzegelclubdebevelanden.nl  

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

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

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

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

 

 
Bij onze buren:   
 

Boortmeerbeek (B): Filatelieclub ‘De Postiljon’- Boortmeerbeek (B):  Het nieuwe clubblad van onze 

filatelieclub is beschikbaar. - U vindt dit clubblad op     http://www.depostiljon.net/clubbladpdf  

of via de startpagina van onze website  http://www.depostiljon.net .  

 Dit clubblad, alsook het vorige clubblad, zijn eveneens in pdf-formaat te bekijken of af te drukken 

via de website. Ga hiervoor naar : http://www.depostiljon.net/html/clubblad2.html  

  

 

 
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’. 

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.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
http://www.depostiljon.net/clubbladpdf
http://www.depostiljon.net/
http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Dokter Madeleine Brès:  

Op 18 januari 2021 gaf La Poste een postzegel uit met de beeltenis van Madeleine Brès, de eerste Franse 

vrouw die de graad van doctor in de geneeskunde behaalde. 

Midden 19e eeuw was het voor heel weinig vrouwen mogelijk een universiteit te bezoeken. Ook voor 
Madeleine Brès leek een traditionele ontwikkeling voorspelbaar. Op haar 15e 

kreeg ze haar eerste kind en ze trouwde met tramconducteur  Adrien Brès. In 

1866 vroeg zij de decaan van de medische faculteit van de Universiteit van 

Parijs om toestemming de studie medicijnen te volgen. Die stemde in, mits zij 

een bachelor opleiding (opleiding aan een hoge school) had gevolgd.   Toen 

ze die had en de instemming van haar man kon bewijzen, en over de 

ondersteuning door keizerin Eugénie en 

het Ministerie van Onderwijs kon 

beschikken, werd ze als één van de 

eerste vier vrouwen toegelaten tot de 

studie medicijnen.  

Tijdens de Duits-Franse oorlog, toen veel mannelijke artsen 

werden opgeroepen aan het front, werkte ze in een ziekenhuis in 

Parijs, ook tijdens het beleg van de stad. Drie jaar werkte ze aan 

haar onderzoek, waarin ze zich vooral bezighield met het geven 

van nmoedermelk aan kinderen.  Ze bewees dat moedermelk in 

de loop van de periode van borstvoeding chemisch veranderde, om de groei en de ontwikkeling van de 

baby beter te ondesteunen.  Haar proefschrift werd aangenomen en gepubliceerd. Op 3 juni 1875 werd 

ze de eerste Franse vrouwelijke arts.  Brès opende een spreekuur voor moeders en kinderen en hield 

openbare voordrachten over borstvoeding.   

"Door haar harde werk, door haar ijver op de ziekenhuisafdeling, willen we graag erkennen dat mevrouw 

Brès, door haar perfecte outfit, de opening van onze cursussen voor vrouwelijke studenten, heeft 

gerechtvaardigd en het respect heeft verkregen van alle studenten met wie ze noodzakelijkerwijs in 

contact stond”. Aldus de Universiteit van Parijs. 

 
Gitaarbouwer 
 
Op 14 februari 2022 bracht La Poste een nieuwe postzegel uit in de in 2016 gestarte reeks Métiers d'Art. 

(Kunsten en ambachten).  Na de steenbeeldhouwer, de juwelier, de ijzerbewerker, de meubelmaker, de 

lederwarenfabrikant, de kristalkleermaker, de boekbinder, de orgelbouwer, de metaalgraveur, de glas-

in-loodkunstenaar, de plumassier 

(bewerker van veren) is het de knowhow 

van de gitaarbouwer die in de 

schijnwerpers staat. 

De gitaarbouwer beeldhouwt en vormt 

hout om tot violen, altviolen en cello's. 

Hij is ook meestal een restaurateur van 

oude instrumenten, die met 

nauwgezetheid, geduld en ijver deze 

voorwerpen terugbrengt ten dienste van 

de muziek. Hij is een vakman die zich 

inzet voor in dienst van muzikanten, op 

zoek naar het perfecte geluid. Sinds zijn oorsprong in de 16e   

eeuw in Italië is de viool weinig veranderd en wordt de manier van zijn productie in stand gehouden.. 

Het fijne en precieze werk wordt uitgevoerd met dezelfde technieken en materialen als oorspronkelijk: 
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eenvoudig handgereedschap, zoals ploegen en gutsen, dierlijke lijmen en lijnolievernis. In Frankrijk is 

in Mirecourt, een klein stadje in de Vogezen, de traditie van de Lutherie verankerd, zodanig het de 

hoofdstad van de lutherie is geworden. In de loop van de 18e eeuw werd er een steeds toenemend aantal 

ambachtslieden opgeleid en velen van hen vestigden zich in Parijs. De beroemdste van allemaal, Jean-

Baptiste Vuillaume (1798-1875), briljante en productieve gitaar- en vioolbouwer, maakte de bekende 

instrumenten van Stradivari, Guarneri en andere vioolbouwers uit de gouden periode van de lutherie van 

Cremona in Italië en  Mirecourt in Frankrijk. Mirecourt heeft ook de Nationale School van Lutherie, 

uniek in Frankrijk, internationaal bekend, die jonge leerlingen opleidt in dit beroep. Vioolbouw blijft 

een eeuwigdurend ambacht in Frankrijk dat werkt voor muzikanten van alle niveaus, van jonge 

beginners tot solisten.  

(Willem-Alexander Arnhemer – 220212 - La Poste - École Nationale de Lutherie Mireco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
70 jaar Olivetti Lettera 22 schrijfmachine: 
 

We kennen ze nauwelijks nog, maar de wat ouderen onder ons hebben ze zeker nog gebruikt. 

Schrijfmachines. In de voor-computertijd. Schrijfmachines in vele uitvoeringen, groot voor op een 

bureau, draagbaar, en van veel verschillende merken.  

Één van de grote merken was Olivetti en met name de Olivetti Lettera 22 werd door veel bekende en 

onbekende schrijvers en auteurs gebruikt. 

In hoeverre komen bijvoorbeeld de schrijver Günter Grass, 

filmregisseur Paolo Pasolini, de US schrijver William Burroughs en 

de muzikant Leonhard Cohen overeen? Ze gebruikten allemaal de 

Olivetti Lettera 22. Deze schrijfmachine was niet alleen in Italië  veel 

in gebruik en erg geliefd. Het apparaat is ontworpen  door Marcello 

Nizzoli. Het is een typerend apparaat voor de ontwerpen van Nizoli, 

functioneel en met een duidelijke vormgeving. In 1959 won de 

Lettera 22  een designprijs van het ‘Illinois Institute of Technology’. 

Als het best ontworpen product van de laatste 100 jaar. 

Ook bij journalisten was de Lettera 22 bijzonder populair. Günter Grass – literatuur 

nobelprijsdrager -  had zelfs drie machines, die hij in zijn huizen in Schleswig-Holstein, in 

Denemarken en in Portugal had staan. Grass wijdde zelfs een gedicht aan zijn schrijfmachine:   
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Meine alte Olivetti 

ist Zeuge, wie fleißig ich lüge 

und von Fassung zu Fassung 

der Wahrheit 

um einen Tippfehler näher bin. 

 

Regisseur Pier Paolo Pasolini  werkte met een 

Lettera 22, En William Burroughs verving in 1964 

zijn Remington machine 

door een Olivetti.  

 

De Lettera kon natuurlijk 

niet bepalen wiens 

gedachten en inzichten ze op papier ging zetten. Ze diende zowel 

vooruitstrevende als conservatieve geesten. 

 

Indro Alessandro Raffaello Schizogene 

Montanelli  (1909-2001) was een Italiaans 

journalist, historicus en schrijver, waarvan 

sommigen beweren dat hij onvoldoende 

afstand nam van het fascisme.  

Hij was een van de vijftig World Press Freedom Heroes volgens 

het International Press Institute en gebruiker van Olivetti Lettera 

22.. De Zwitserse auteur Max Frisch gebruikte ook een Olivetti. 

 

De Canadese musicus en poëet Leonard 

Cohen, wist nog goed hoe hij aan zijn 

olijfgroene Lettera 22 was gekomen: “Ik 

heb die in 1959 in Londen voor 4 pond gekocht”. Hij herinnerde zich ook 

nog aan een bijzondere gebeurtenis met zijn schrijfmachine. Op een 

winterdag in Montreal  had hij zijn bad vol  laten lopen, en toen hij 

dennenolie bij het water deed zag hij dar het water dezelfde kleur had als 

zijn schrijfmachine. Hij haalde zijn Olivetti in het bad en probeerde onder 

water te schrijven. Toen dat mislukte gooide hij het apparaat door de 

badkamer. Machine kapot en op zolder opgeruimd. Na een jaar 

teruggevonden en naar de reparatiedienst gebracht die mededeelde dat er 

geen beginnen aan was. Via een werknemer van de schrijfmachinefabrikant lukte het na heel veel tijd 

en werk het apparaat werkend te krijgen. Daarna schreef Cohen ‘Beautiful losers (1964)zijn meest 

verkochte roman.  

(Willem-Alexander Arnhemer – 211223) 

 

Frankfurter Küche: 
 

Bij de titel van dit artikeltje zou u wellicht denken aan een speciale “keuken”, 

dat wil zeggen speciale gerechten en dergelijke uit Frankfurt, maar in dit geval 

gaat het echt over de keuken, als deel van een woning. Het (Neue Franfurt) 

Nieuwe Frankfurt was een stedenbouwkundig programma tussen 1925 en 1930 

dat alle gebieden van stedenbouw in Frankfurt am Main bestreek. Het werd 

vooral bekend om de woningbouwactiviteiten, die de acute woningnood in de 

jaren 1920 elimineerden. Als nieuwbouwproject stelde het esthetische normen. 

Bovendien was het een sociale hervormingsbeweging die vele gebieden van het 

leven omvatte. 

In  1925 benoemde de burgemeester van Frankfurt,  Ludwig Landmann, de 

architect Ernst May tot gemeenteraadslid, die vanaf dat moment alle activiteiten 

leidde en zich omringde met een staf van jonge architecten, technici, kunstenaars en ontwerpers om het 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Press_Freedom_Heroes
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Press_Institute
https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Wohnungsbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Reform
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stadtoberh%C3%A4upter_von_Frankfurt_am_Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Landmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_May
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project duurzaam in de stad te verankeren. Het is precies deze uitgebreide ontwerpclaim, die op veel 

plaatsen zichtbaar werd in het dagelijkse ontwerp van 

het stadsleven, die Nieuw Frankfurt onderscheidt  van 

gelijktijdige projecten op andere plaatsen. 

Onder leiding van May werden 12.000 appartementen 

gebouwd als publiek-private samenwerking, 2000 

meer dan gepland. De appartementen voldeden niet 

alleen aan de basisbehoefte aan huisvesting – ze zetten 

normen in de woningbouw en woningbouw, 

bijvoorbeeld met de Frankfurter keuken. In de 

volksmond worden in Frankfurt de nederzettingen, 

maar niet de afzonderlijke gebouwen, "mei- 
nederzettingen" genoemd. 

 

In 1927 kwam de eerste ‘Frankfurter Küche’ op de markt. Ontworpen door architecte Margarete Schütte-

Lihotzky, een wegbereidster voor vrouwen in de 

architectuur. Schütte-Lihotzky, geboren op 23 januari 1897, 

werd door May gevraagd de keuken te ontwerpen. Ze 

studeerde als eerste vrouw aan  de K.und K. 

Kunstgewerbeschule (de Keizerlijk-Koninklijke 

Kunstschool – nu de Universiteit voor toegepaste kunst) in 

Wenen.  

Schütte ontwierp onder meer in Wenen woningbouw en 

gemeentegebouwen voor de wijk ‘Friedensstadt’ en voor de 

‘Lainzer Tiergarten’. Ze werkte samen met de bekende architect Adolf Loos. In 1980 kreeg ze de 

‘Architectuurprijs van de stad Wenen’. Ter ere van Margarete Schútte-Lihotzky, bracht de Oostenrijkse 

Post op 6 december 2020 een postzegel uit in de serie ‘”Osterreichische Erfindungen”, nominale waarde 

€ 1,00 – druk: Joh.Enschede Stamps. 

 

Schütte-Lihotzky leidde in meerdere opzichten een bewogen leven. Ze ontwierp onder meer huizen 

voor de Weense nederzettingenbeweging en plande 'socialistische steden' in de Sovjet-Unie en 

scholen in Turkije. Als lid van de Communistische Partij en verzetsstrijder werd ze in 1941 

gevangengenomen door de Gestapo. Na de oorlog bleef ze werken als architect en ontwierp ze onder 

meer enkele gemeentelijke gebouwen en kleuterscholen in Wenen. Ze reisde veel, publiceerde en 

organiseerde tentoonstellingen. Ze overleed in Wenen op iets minder dan 103-jarige leeftijd. 

Tegenwoordig wordt Schütte-Lihotzky beschouwd als een icoon en pionier van vrouwen in de 

architectuur. 
 

 

Veilinglijst op pagina’s 13 t/m 
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u kunt ook schriftelijk bieden        

via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlich-private_Partnerschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_K%C3%BCche
mailto:petercmhendrickx@home.nl
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Deze maand geen reacties. Als u wilt reageren: yapa79dw@kpnmail.nl    
 

 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Wilt u een bijeenkomst bezoeken controleer 

dan eerst of die wel doorgaat !!! 

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

Belgische evenementen 
 

 

Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en clubmiddag elke 1e woensdag 
van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl – 

pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

Bergen op Zoom : de F.V. Delta Oost heeft haar maandelijkse ruil- en contactavond steeds op de eerste donderdagavond van  
de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in   wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom ( achter de oude V. en 

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

 

Bergen op Zoom: Postzegelvereniging Onderling Contact organiseert postzegelruilavonden op de 2e  maandag van de maand. 
Op deze ruilavonden is veel postzegelmateriaal aanwezig via de insteekboeken, koopjestafel en veiling. De ruilavonden worden 

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

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

 
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:: 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.                                                     

 

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:yapa79dw@kpnmail.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/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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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:    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.  
 

Elshout: Philatron organiseert ruilbeurzen op zaterdagmorgen 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 10 september, 8 october 

12 november en 10 december 2022. Te houden in gemeenschapshuis ’t Rad, Kerkstraat 39 in Elshout. Van 10  tot 13 uur.  

Toegang en parkeren zijn gratis. Info 06 286 578 93. Alles onder voorbehoud van Corona maatregelen 
   

Geleen: Data van de bijeenkomsten van onze vereniging de Philatelist Geleen in 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; Plaats: ’s-Hertogenbosch; 
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 

5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur; Telefoonnummer: 073-

6567680; Mailadres: info@hertogpost.nl; Organisatie ’s Hertogenbossche 

Filatelistenvereniging;. 
 

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

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

Ploossche Plas) ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:30 – 12:30 uur; Telefoonnummer: 073-
6567680; Mailadres: info@zoetelief-denbosch.nl; Organisatie  Stichting Hertogpost / Zoetelief ’s-Hertogenbosch; Data: . 

 

’s-Hertogenbosch: 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  
 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14  - Beurzen 3e  zaterdag in februari 

en november.:  Voorjaarsbeurs, zaterdag 19 februari 2022, 10.00-17.00 uur - Najaarsbeurs, zaterdag 19 november 2022, 

10.00-17.00 uur              C 
Clubavonden: 19.30-22.00u.;  2e  donderdag v.d. maand m.u.v. mei. – Donderdag 10 maart 2022 - Donderdag 14 april 2022 

met jaarvergadering - Donderdag 12 mei 2022 - Donderdag 8 september 2022 - Donderdag 13 oktober 2022 - Donderdag 8 

december 2022 Kerstbijeenkomst 

Alle activiteiten vinden plaats in: Dorps- en Verenigingsgebouw Amicitia – Schimmelpenninckstraat 14 - 4461 AH  Kloetinge 
Informatie: - Secretaris / Ledenadministratie Filatelistenvereniging De Bevelanden - P.J. van Eijkeren - 0113-228562 - 06-

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

 

Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00 
u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.   

 

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

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   

 

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  

 

Venlo:  Data van de gratis toegankelijke ruilbeurzen van vereniging Phila Venlo in 2022: zondag 13 maart 2022 - zondag 10 

april 2022- zondag 8 mei 2022- zondag 12 juni 2022 - zondag 10 juli 2022- zondag 11 september 2022 - zondag 9 oktober 
2022 - zondag 13 november 2022, steeds van 10 – 13 uur. In de oneven maanden met wilde veiling.  - Op zaterdag 10 december 

2022 is de Internationale Beurs van 10 – 16 uur.  - Alle beurzen worden gehouden in Activiteitencentrum Zalzershaof, 

Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick. Email: info@philavenlo.nl, website: www.philavenlo.nl. 

 
Weert: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. - ORGANISEERT een Postzegelruilbeurs met grote veiling veel 1 Euro 

kavels. - Op zondag 27 maart 2022 te Weert. - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne - Herenstraat 298 6004 XL 

http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:info@philavenlo.nl
http://www.philavenlo.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FZuid-Nederland3.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fcoffeeshop-zoeken%2Fzuid-nederland%2F&docid=rdV6-smiZR16kM&tbnid=SKWFIewri26rwM%3A&vet=10ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw..i&w=220&h=287&itg=1&safe=off&bih=859&biw=1200&q=zuid%20nederland&ved=0ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw&iact=mrc&uact=8
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Weert. - Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. - Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50. - Zaal open 09.30 uur. - De 

veilingkavels kunnen vanaf 09.30 u. tot 12.15 u. worden bezichtigd. - Aanvang veiling: 12.30 u. tot ca.16.30 u. - Het 
veilingboekje staat begin maart 2022 op onze site: www.filatelicaweert.nl - Informatie t.b.v. handelaren: Th. Verheyen, 

Demeter 25, 6001 WX Weert. Tel: 0495-541666, e-mail: postzegelclub@home.nl - Secretariaat: E. Goossens, Onder de Wieken 

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

 

België / Luxemburg: 
 

 
Antwerpen: 1 en 2 april 2022: Antwerpfila Internationale filatelie- en muntenbeurs, een organisatie van FNIP in Antwerp 

Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191 te 2020 Antwerpen. Open vrij van 10.00 tot 17.00 u Zat. van 10.00 tot 16.00 u Toegang: 5 
euro behoudens gratis inkomkaart. Info: www.fnip.be 

 

Antwerpen: 20 april 2022 – 19e  5-cent ruildag georganiseerd door de Koninklijke Kielse Postzegelkring in Buurtsecretariaat 

‘Den Tir’ Tirstraat 35 te 2020 Antwerpen Open van 19.15 tot 22.00 u – Toegang: gratis Info: luc.impens@skynet.be 
 

Antwerpen: Antverpiade 2022 is de nationale tentoonstelling voor filatelie in België en heeft plaats van 10 tot 12 juni 2022 in 

Antwerp Expo te Antwerpen. De tentoonstelling staat open voor deelnemers in alle disciplines van leden van een club 

aangesloten bij K.L.B.P.. Naast het tenntoonstellings-gedeelte zijn ook handelaars aanwezig en zal Bpost dagelijks een nieuwe 

reeks postzegels uitgeven met aangepaste afstempeling. Tijdens Antverpiade 2022 vindt op 11 juni 2021 ook het 50ste F.I.S.A. 

Congress met Algemene Vergadering plaats in Antwerpen.  

 

Beveren-Waas: 12 maart 2022 - Internationale ruilbeurs (Diverse objecten) Organisatie: 
De Beverse verzamelaars in zaal “E” van het Freethiel-voetbalstadion inkom 2 (of 

Meerminnendam inkom 5) te Beveren-Waas. Parking in nabijheid van de zaal Open van 

8.30 tot 16.00 u – Toegang: gratis Info: ruilclub.beveren@telenet.be 

 
Boortmeerbeek: 13 maart 2022 - 21ste nationale filateliebeurs “De Postiljon” in de 

cafetaria van de sporthal, Sportveldweg 6 te Boortmeerbeek Parking in nabijheid van de 

zaal Open van 8.30 u tot 15.00 u– Gratis toegang Info: secretariaat@depostiljon.be 

 
Dendermonde: 5 maart 2022 - Nationale ruilbeurs (postzegels en prentbriefkaarten) 

georganiseerd door Koninkl. Filat. kring van Dendermonde in de Middenschool Atheneum, Geldroplaan Dendermonde. 

Open van 9.00 tot 16.00 u – Toegang: gratis Info: hans.dauwe@gmail.com  

 

Estaimpuis: 19 maart 2022 - Regionale comp. tentoonstelling Henegouwen – Namen Estaimpuis 2022 een organisatie van de 

Association Philatélique d’Estaimpuis met voorverkopen bpost (zie bij item van bpost) in Complexe Sportif, rue Moulin Masur 

9 Estaimpuis Open van 9.00 tot 17.00 u – Toegang: gratis Info: 0032 69/35 10 53  

 
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.  

 
Hannuit: 19 maart 2022 - 20ste lentebeurs voor verzamelaars (Diverse objecten) organisatie “Royal Phil. Club de Hesbaye” 

in het “Marché Couvert”, rue des Combattants te Hannuit. Inkom: 2 euro geeft recht op standaard drankje Open van 8.30 tot 

16.00 u Info: vaneeckejp@hotmail.com 

 
Harelbeke: 16 april 2022 - 18de nationale ruildag een organisatie van InteclubCursoria in CC ’t Spoor, Eilandstraat 6 te 8530 

Harelbeke Open van 8.00 tot 16.00 u – Toegang: gratis Info: erik.notebaert@hotmail.com  

 

Heist op den Berg: 27 maart 2022 – 24 april 2022 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Hekapo in de parochiezaal, 
Heilig Hartschool (Station) 2220 Heist op den Berg Open van 8.00 tot 12.00 u – Toegang: gratis Info: 0032 15/25 13 58 – 

Toegang gratis 

 

Landen: 18 april 2022: 24ste internationale filateliebeurs een organisatie van de Attenhovense postzegelkring, m.m.v. de 
studiegroepen Andre Buzin Mechelen en Charleroi en ontwerpster Marijke Meersman in de EMI-Site, Domein ’t Park, 

Koningin Astridlaan te Landen Open van 9.00 tot 16.00 u – Toegang: gratis Info: patrick.dekeyzer1@telenet.be  

 
Lier: 13 maart 2022 - 29ste nationale ruildag met postzegeltentoonstelling organisatie: Arpo-Jarpo in zaal D’Open Poort, 

Berlaarsesteenweg 17 te 2500 Lier. Open van 9.00 tot 16.00 u – Gratis toegang Info: firmin.thys@telenet.be 

 

Perk: 27 maart 2022 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hobbyklub Teniers in café Teniers te Perk (Centrum) 
Open van 10.00 tot 12.00 u – Toegang: gratis Info:am.vandonnick@telenet.be 

 

Putte: 6 maart 2022 - Ruildag (diverse objecten) georganiseerd in Heemmuseum “Het Molenijzer”, Heuvel 41b te 2580 Putte. 

Open van 8.00 tot 12.00 u – Toegang: gratis Info: Alfons.vekemans@scarlet.be  

http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:postzegelclub@home.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
http://www.fnip.be/
mailto:luc.impens@skynet.be
mailto:ruilclub.beveren@telenet.be
mailto:secretariaat@depostiljon.be
mailto:hans.dauwe@gmail.com
mailto:vaneeckejp@hotmail.com
mailto:erik.notebaert@hotmail.com
mailto:patrick.dekeyzer1@telenet.be
mailto:firmin.thys@telenet.be
mailto:Alfons.vekemans@scarlet.be
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Teniers: 24 april 2022 - Ruildag (Diverse objecten), georganiseerd door Hobbyklub Teniers in café Teniers te Perk (Centrum) 
Open van 10.00 tot 12.00 u – Toegang: gratis Info: am.vandonnick@telenet.be   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 Duitsland Bund 270-73+297-300 p  38,00  4,00  

2 Duitsland Bund 322-325 + diversen p  16,00  2,00  

3 Duitsland Bund Blok 3+4, 369-372 + diversen p 14,00  2,60  

4 Duitsland   34 blokken p   10,00  

5 D.D.R. stockboekje 320 zegels p   12,00  

6 D.D.R. stockboekje 75 series p/o    18,00  

7 U.S.A. briefkaart 1885 g   2,00  

8 Nederland 2 speciale mapjes g   8,00  

9 Faroer  Blok mythen en sagen p   5,00  

10 Antillen diversen op kaarten p 180,00  15,00  

11 Suriname diversen op kaarten g   2,00  

12 Oostenrijk diversen op kaarten p 22,50  2,00  

13 Ijsland diversen op kaarten p 25,00  2,00  

14 Faroer  diversen op kaarten p   5,00  

15 Jersey diversen op kaarten p 45,00  5,00  

16 Luxemburg kleinbogen p 37,50  10,00  

17 Vaticaan 5 stockkaarten p 40,00  2,60  

18 Liechtenstein 5 stockkaarten p 135,00  5,00  

19 Berlijn  blokken van 4 p 265,00  25,00  

20 Berlijn  blokken van 4 g 225,00  20,00  

21 Ver. Naties stockboek p/g 550,00  40,00  

22 Liechtenstein stockboek p 450,00  30,00  

23 Monaco stockboek p 275,00  15,00  

24 Curacao nr 71-72a g 40,00  6,80  

25 Curacao port 31-33 type 11,5 g 95,00  20,00  

26 Belgie nr 84-91 g 35,00  5,00  

27 Belgie nr 317-324 g 20,00  3,20  

28 Belgie nr 438-446+458-465 g 31,50  3,80  

29 Belgie blok 8 p 60,00  6,00  
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30 Belgie blok 9 p 25,00  4,60  

31 Duitsland Bezett. Belg.Mil.post Eupen 1-5 g 36,00  6,40  

32 Danzig nr 261-311+dr72 g 59,50  7,80  

33 Sovjetzone 112-115 met tussenstrook o 70,00  9,00  

34 Duitsland Bund nr 111-112 p 100,00  10,00  

35 Duitsland Bund nr 116 p 65,00  6,60  

36 Duitsland Bund nr 141-142 p 90,00  9,00  

37 Duitsland Bund nr 161 p 50,00  5,00  

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

39 Nederland 350-355 Zomer p 50,00  8,00  

40 Nederland 474-489 Wilhelmina p 195,00  35,00  

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

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

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

44 Nederland nr 270-277+279-282 p 60,00  7,60  

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

46 Nederland 332-349 Wilhelmina p 600,00  100,00  

47 Nederland 402B-403B Legioenblokken p 250,00  45,00  

48 Nederland 392-473 (1941-1946) p 63,50  5,00  

49 Duitsland Bund nr 173-176 g 100,00  10,00  

50 D.D.R. kaartje diversen g 70,00  5,00  

51 Duitsland Bund 12 postzegelboekjes p  200,00  15,00  

52 Duitsland   stockkaart 22 blokken p 75,00  7,60  

53 Nederland 5 blokken eurozegels p 40,00  8,00  

54 Duitsland stockboek g   1,00  

55 Nederland 3601-3610 slangen g 17,00  7,00  

56 Nederland 3632-3641 veldbloemen g 17,00  7,00  

57 Nederland Jaargang 1991 p   1,00  

58 Motief CEPT restant rondzendboekje p 25,00  5,00  

59 Nederland vogels en bloemen g   2,00  

60 Wereld stockboek diversen g   1,00  

61 Nederland 3711-3720 zoogdieren g 17,00  7,00  

62 Zwitserland bewegende zegels p   5,00  

63 Nederland 3 series natuur etc 2020 g 25,00  10,00  

64 Wereld 6 stockboekjes+ 1 velletje g   2,00  

65 Wereld stockboek diversen g   5,00  

66 Tsjechie stockboek g   2,00  
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67 Nederland stockboek  g   2,00  

68 Wereld stockboek diversen p/g   2,00  

69 Wereld stockboek diversen p/g   2,00  

70 Wereld stockboek boekjes/blokken p/g   2,00  

71 Wereld stockboek met poststuk p/g   2,00  

72 Diversen 4 lege stockboeken     1,00  

73 Wereld stockboek diversen p/g   2,00  

74 Nederland Maximumkaarten 1-210     5,00  

75 Motief CEPT stockkaart 24 series 1982 p/g 58,00  4,00  

76 Spanje/Nederl. stockboek p/g   4,00  

77 Wereld stockboek 1700 zegels p/g   3,00  

78 Wereld stockboek diversen p/g   3,00  

79 Hongarije/Roem. stockboek p/g   3,00  

80 Wereld stockboek diversen p/g   3,00  

81 Wereld stockboek FDC's etc.etc.     3,00  

82 Polen 2 stockboeken g   4,00  

83 Nederland stockkaart PZB's p/g 40,00  4,00  

84 Spanje  stockkaart p 34,00  5,00  

85 Motief dieren stockboek g   4,00  

86 Motief bloemen stockboek g   3,00  

87 Duitse Rijk 3 restant rondzendboekjes g   3,00  

88 Nederland Vel 2636 p 8,00  2,00  

89 Wereld stockboek diversen p/g   3,00  

90 Wereld stockboek diversen p/g   3,00  

91 Wereld stockboek diversen p/g   3,00  

92 Wereld stockboek diversen p/g   4,00  

93 Wereld stockboek diversen p/g   3,00  

94 Nederland stockboek 1867-1970 g 650,00  20,00  

95 Duitsland Bund stockboek 1982-1987 p 3.200,00  40,00  

96 Motief  stockboek schilderijen p/g   10,00  

97 Diversen leeg stockboek     4,00  

98 D.D.R. stockboek 1600 zegels p/g   6,00  

99 D.D.R. stockboek 130 series p 425,00  15,00  

100 Berlijn/D.D.R. stockboek g 1.000,00  15,00  

101 Suriname/Antillen stockboek p/g 500,00  15,00  

102 Nederland stockboek p   12,00  
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103 Nederland Stockboek 1852-1999 g   30,00  

104 Nederland DAVO album 1969-1990 p    50,00  

105 Nederland DAVO album 1991-1999 p   40,00  

106 Motief  2 stockboeken planten/sport p/o/g   6,00  

107 Wereld stockboek p/o/g   5,00  

108 Wereld doosje+stockboekje dieren g   2,00  

109 Nederl./Antillen V2069 + serie 618-24(Ant) p   3,00  

110 Diversen leeg nieuw stockboek     4,00  

111 Balkanlanden stockboek 600 zegels g   5,60  

112 Afrika/M.Oosten stockboek 600 zegels g   5,60  

113 Zwit/Liech/Oost stockboek 800 zegels g   8,00  

114 Canada/USA stockboek 1200 zegels g   8,00  

115 Hongarije stockboek 750 zegels g   7,00  

116 Australie stockboek 950 zegels g   8,60  

117 Scandinavie stockboek 2000 zegels g   8,60  

118 Frankrijk/Luxem. stockboek 1400 zegels g   8,60  

119 Oost Europa stockboek 1700 zegels g   6,00  

120 Azie stockboek 1300 zegels g   6,00  

121 Duitse Bezetting Postgebied Ost 1-12b g 40,00  7,80  

122 Duitse Bezetting Dorpat notausgabe nr 1 o 35,00  6,00  

123 Duitse Bezetting Polen nr 1-5 (2x) o/g 20,00  3,80  

124 Duitse Bezetting Polen nr 6-16 g 38,00  6,40  

125 Duitse Bezetting Roemenie nr 1-3 g 20,00  3,40  

126 Duitse Bezetting Roemenie 8-12 (2x) o/g 11,00  2,00  

127 Duitse Rijk 556-564 nothilfe g 160,00  20,00  

128 Duitse Rijk nr 909-910 (stempel ?) g 2.400,00  20,00  

129 Duitse Rijk samendrukken S31-34+K5-6 o 42,00  5,60  

130 Duitse Rijk Dienst nr 34-51 g 75,00  6,40  

131 Nederland nr 104 o 150,00  27,00  

132 Nederland 134-135 Toorop g 50,00  7,60  

133 Nederland Port 1+2 g 35,00  6,00  

134 Nederland Roltanding R90-93 o 60,00  10,00  

135 Nederland Roltanding R94-97 o 60,00  10,00  

136 Duitse Rijk nr 263-64+266-67 g 126,00  12,00  

137 Duitse Rijk nr 158-176 g 75,00  9,00  

138 Duitse Rijk 5 series op kaart g 83,50  7,60  
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139 Berlijn nr 18 g 500,00  50,00  

140 Berlijn nr 35-41 g 320,00  35,00  

141 Motief CEPT restant rondzendboekje g 30,00  5,00  

142 D.D.R. 276-279 g 26,00  5,00  

143 Nederland serie vogels g   2,00  

144 Wereld stockboek g   5,00  

145 Nederland serie vogels g   2,00  

146 Nederland 3632-3641 bloemen g 17,00  7,00  

147 Nederland Bloemen en vlinders g   2,00  

148 Nederland 3684-3694 g 17,00  7,00  

149 Belgie 2763-2774     4,00  

150 Scandinavie stockboek g   5,00  

    TOTAAL 1.610,20  

 

 


