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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  april 2022 - 16e jaargang – nummer: 195 
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 alweer april en je zou zeggen dat we volop in het voorjaar zijn, maar als ik dit artikel voor onze 

nieuwsbrief schrijf hoor ik op de achtergrond het weerbericht waarin men zegt dat er sneeuw op komst 

is. Dat is niet zo raar op 1 april maar na een paar mooie zonnige weken, verwacht je dat niet. Dus moet 

ik mijn plannen om buiten te gaan werken even laten varen en ga dan maar weer 

verder met mijn postzegelverzameling waar ik altijd wel wat aan kan verbeteren.  

Als u net als ik, uw verzameling nog niet compleet hebt, kunt u natuurlijk op onze 

clubavonden altijd terecht bij de mensen van de stuivertafel. Ook via de 

maandelijkse veiling kunt u vaak voordelig aan aanvullingen voor uw collectie 

komen.  

De eerstvolgende ledenbijeenkomst bij camping “ ’t Haasje” is op 20 april a.s. Op 

deze avond is ook de algemene ledenvergadering gepland. De clubavond van  

woensdag 18 mei is verplaatst naar woensdag 11 mei. Op deze avond weer de 

grote voorjaarsloterij. Noteert u beide data alvast in uw agenda.   

 Namens het bestuur en alle medewerkers nodig ik u graag uit voor onze ledenbijeenkomsten. 

 

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.  

De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats op:  20/4, 18/5, 15/6, 21/9, 

19/10, 16/11, 21/12/2022. 

  

Verslag ledenbijeenkomst 16 februari 2022. 
 

Er was deze keer een extra tafel aanwezig met allerlei materialen, oude catalogi 

en vaklitteratuur, gekregen van enkele leden. De opbrengst was voor de vereniging. Diverse leden 

hebben lekker zitten snuffelen in die spulletjes. 

Om 20.00 uur begroette de voorzitter de 40 aanwezigen. Hij had enkele mededelingen: 

In februari 2023 bestaat onze vereniging 50 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Het bestuur wil 

een “feestcommissie” benoemen die gaat bekijken hoe we dat kunnen doen. De vraag van de voorzitter 

was of er leden zijn die zich voor deze commissie beschikbaar willen stellen. Opgeven kan bij Peter of 

Rien. 

Op 20 april is er de jaarvergadering. Peter en Cees zijn aftredend, maar stellen zich herkiesbaar. 

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot eind maart bij de secretaris. Dan is ook de jaarrekening 2021 

aan de orde. De jaarrekening kan worden opgevraagd bij de penningmeester. 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 

Hierna volgde veiling 468 met 150 kavels, gevolgd door de afrekening. Er was een redelijke opbrengst. 

Deze keer waren er veel zogenaamde “wereldstockboeken” die nagenoeg allemaal van eigenaar 

verwisselden. Bij de lottodeelnemers was – evenals de vorige maand – Martin den Dekker degene die 

het dichts de opbrengst benaderde. 

In de pauze werden we getrakteerd op een warme snack. Dat gaat er altijd wel in. 

Om ongeveer 22.00 uur ging de laatste deelnemer 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   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.   
 

 

Tafel huren: Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen. 

Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk 

voor leden en niet-leden van de OVVP.  

Aanmelden bij Cees Pijpers: tel. 0162-432738 of  

ceespijpers@casema.nl of in de zaal – 1e zaterdag van de maand 13.00-16.00 u 

mailto:ceespijpers@casema.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2Fimage%2Fcatalog%2Fadv%2Flogo-haasje1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2F&docid=dnDevkkQQWehuM&tbnid=_DgLjJqt_6WTvM%3A&vet=10ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA..i&w=293&h=250&safe=off&bih=967&biw=1920&q=recreatiepark%20het%20haasje%20oosterhout&ved=0ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fbunthoef-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2F&docid=tqjSXAaS71WMMM&tbnid=w44Ivx5w9pUi1M%3A&vet=10ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ..i&w=1588&h=662&safe=off&bih=967&biw=1920&q=de%20bunthoef%20oosterhout&ved=0ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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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:   helaas – deze maand geen aanbiedingen. 

 

 
 
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. 

 

 

 

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
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u de Oosterhouter Post van maart/april 2022 wilt 

inzien, dan kan dat   

door hier te klikken.   

Eventueel ook bladerbaar: Oosterhouter Post maart 2022  

 

 
 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

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

websites: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

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

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

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

 

 
 

Bij onze buren:   
 

Boortmeerbeek (B): Filatelieclub ‘De Postiljon’- Boortmeerbeek (B):  Het 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  

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/113/41458ISSUE113_vAmt_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/113/db3353d48f8265663a66fa4b9c89aacc
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
http://www.depostiljon.net/clubbladpdf
http://www.depostiljon.net/
http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html
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Bezoekt u s.v.p. eens onze website: www.oosterhouterpost.nl: 

 

 

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

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

 
 
 

Nieuwsbrief: 
 

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

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

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

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

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

controleren op berichten van onze vereniging.  

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen KNBF: 
 
Veel verenigingsbesturen en veel individuele leden – ook van onze vereniging - maken gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid een gratis abonnement te nemen op de digitale KNBF Nieuwsbrief. Deze 

Nieuwsbrief verschijnt  maandelijks, de inhoud wordt vooral bepaald door de actualiteit en bevat verder  

een groot aantal filatelistische berichten, artikelen en mededelingen.  Interessant en verfrissend zijn de 

meest voorkomende beoordelingen die bij de redactie worden ontvangen. Heeft u nog geen abonnement, 

het aanmelden is een zeer eenvoudige handeling. Stuur een mailberichtje naar 

redactienieuwsbrief@knbf.nl  waarin u aangeeft een (gratis) abonnement te willen.  

 

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

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

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

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Charles-Denis Bourbaki 
 

In ons land zullen weinigen Bourbaki kennen. En zeker niet de  ingrijpende belevenissen die deze Franse 

generaal meemaakte. Charles-Denis Sauter Bourbaki (1816 - 1897) was een Frans generaal van Griekse 

afkomst ten tijde van het Tweede Franse Keizerrijk. Toch was hij zo beroemd dat Schweizerische Post 

AG op 4 maart 2021 een bijzonder postzegel uitgaven, ter 

nagedachtenis aan Bourkabi.  

De vuurdoop van Bourbaki, in dienst van het Franse leger,  vond 

plaats gedurende de Franse verovering van Algerije in 1842. In 

1849 was hij betrokken bij de Slag bij Zaatcha en een jaar later 

werd hij luitenant-kolonel van de zoeaven. In 1851 werd hij 

kolonel van de Turcos (een korps van Algerijnse scherp-

schutters). In 1854 voerde hij als brigadier-generaal het bevel 

over een deel van de Algerijnse troepen tijdens 

de Krimoorlog,(1853-1856) waar zij deel-

namen aan de Slag aan de Alma, de Slag bij 

Inkerman en de Belegering van Sebastopol. 

In 1857 werd Bourkabi tot divisiegeneraal 

benoemd en nam hij deel aan de Slag bij 

Icheriden, aan de zijde van generaal Patrice 

de Mac Mahon. Tijdens de Tweede Italiaanse 

Onafhankelijkheidsoorlog nam hij in 1859 deel aan de Slag bij Magenta en de Slag bij Solferino onder 

gezag van generaal François Certain de Canrobert. 

Tijdens de Frans-Duitse Oorlog in 1870 benoemde keizer Napoleon III Bourbaki 

tot bevelhebber over de Keizerlijke Garde. In deze hoedanigheid nam hij deel 

aan Beleg van Metz. Onder valse voorwendselen werd Bourbaki 

naar Hastings gelokt, de tijdelijke verblijfplaats van de naar Engeland gevluchte 

Franse keizer. Na de afkondiging van de Derde Franse Republiek stelde Bourbaki 

zich ten dienste van Léon Gambetta, die minister van Binnenlandse Zaken was in 

de nieuwe republikeinse Regering van Nationale Verdediging. Op 22 oktober 

werd hij benoemd tot bevelhebber van het Armée du Nord, een functie waarin hij 

werd bijgestaan door 

kolonel Jean Farre en Achille Testelin, de prefect van 

het Noorderdepartement. Op 10 november 1870 werd 

hij van deze taak ontheven om bevelhebber te worden 

van het Armée de l'Est. Farre volgde hem op in zijn 

vorige functie. 

Aan het hoofd van het slecht getrainde en slecht 

uitgeruste Armée de l'Est probeerde hij een einde te 

maken aan het Beleg van Belfort. Deze operatie leverde al snel bevoorradings-problemen op. Na de 

onbenutte overwinning in de Slag bij Villersexel, leed het Armee de l'Est een nederlaag in de Slag bij 

Hérnicourt, beide in januari 1871. 

De troepen van Bourbaki zetten hun terugtocht naar Besançon in, maar werden door Pruisische troepen 

onder leiding van Edwin von Manteuf- fel afgesneden. Dit genoodzaakte Bourbaki om zich terug te 

trekken naar Zwitserland, waarmee het de neutraliteit van dit land schond. In de Zwitserse dorpjes Les 

Verrières, Sainte-Croix en Vallorbe werden zij ontwapend, om daarna te worden geïnterneerd in 

diverse Zwitserse kantons ingevolge de Conventie van Verrières. De troepen van Bourbaki bevonden 

zich op dat moment in een zeer benarde situatie, met een tekort aan voedsel. Van de 150.000 

manschappen in het begin bleven er 87.000 over. Tussen 1 en 3 februari 1871 staken de overgebleven 

87.000 man met 12.000 paarden de grens over bij ‘Les Verrières, Sainte Croix, Vallorbe en in de Vallée 

de Joux, waarbij wapens en munitie werden ingeleverd 

aan de Zwitsers en de leden van het zogenaamde Bourbaki-leger geïnterneerd werden in Zwitserland. 

De zoeaven (Frans: zouaves) waren een lichte 
infanterie eenheid van het Franse Leger actief tussen 1830 en 

1962 en waren verbonden met Frans Noord-Afrika. 

Vanaf 1860 werden er in verschillende landen nieuwe 
gelijkaardige eenheden opgericht die zichzelf "zoeaven" 

noemden. Zo waren er onder anderen de Pauselijke Zoeaven die 
de Kerkelijke Staat gingen beschermen en de Poolse zoeaven 

die vochten tegen het Russische Keizerrijk. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1816
https://nl.wikipedia.org/wiki/1897
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Franse_Keizerrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_verovering_van_Algerije
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slag_bij_Zaatcha&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Turcos&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krimoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_aan_de_Alma
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Inkerman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Inkerman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belegering_van_Sebastopol_(1854-1855)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slag_bij_Icheriden&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slag_bij_Icheriden&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrice_de_Mac_Mahon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrice_de_Mac_Mahon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Italiaanse_Onafhankelijkheidsoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Italiaanse_Onafhankelijkheidsoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Magenta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Solferino
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Certain_de_Canrobert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans-Duitse_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Keizerlijke_Garde_(Tweede_Franse_Keizerrijk)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beleg_van_Metz&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hastings_(Verenigd_Koninkrijk)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afkondiging_van_de_Derde_Franse_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Gambetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regering_van_Nationale_Verdediging
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arm%C3%A9e_du_Nord&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Farre
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Achille_Testelin&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorderdepartement
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arm%C3%A9e_de_l%27Est&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beleg_van_Belfort_(1870-1871)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slag_bij_Villersexel&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slag_bij_H%C3%A9ricourt_(1871)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slag_bij_H%C3%A9ricourt_(1871)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edwin_von_Manteuffel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neutraliteit_van_Zwitserland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Les_Verri%C3%A8res
https://nl.wikipedia.org/wiki/Les_Verri%C3%A8res
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sainte-Croix_(Zwitserland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vallorbe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kantons_van_Zwitserland
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Conventie_van_Verri%C3%A8res&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichte_infanterie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichte_infanterie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Noord-Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pauselijke_Zoeaven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijke_Staat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizerrijk_Rusland
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Om de vernedering van de overgave niet te hoeven ondergaan, droeg Bourbaki zijn functies over aan 

generaal Justin Clinchant en ondernam hij een zelfmoordpoging door zich door het hoofd te schieten.  

De kogel week echter af en ketste af op zijn schedel, waardoor hij op miraculeuze wijze overleefde. Na 

de Franse nederlaag in deze oorlog tegen Pruisen werd Bourbaki verweten een te weinig strijdvaardige 

en voorzichtige houding te hebben aangenomen, de kracht van de vijand te hebben overschat en de 

kracht van zijn eigen troepen te hebben onderschat. 

(Frans Haverschmidt – 210319) 

 

 

De houten brug van Crest: 
 
Vandaag de dag verwachten de meesten onder ons niet dat een brug van hout wordt gebouwd. Van staal, 

van beton, soms een combinatie, maar hout….? Een kleine brug over een riviertje, in een park, dat 

kunnen we ons voorstelen, maar een lange brug, voor normaal verkeer en dan van hout?  

In 2001 werd in ‘Ville de Crest’ (gemeente in  het Franse departement Drôme (regio Auvergne-

Rhône-Alpes)  met ruim 8000 inwoners. De plaats maakt deel uit van het arrondissement Die.in 

Frankrijk, de langste houten brug van Frankrijk opgeleverd, een voorbeeld van een milieuvriendelijke 

constructie. Het is een tweerichtingsweg-constructie van bijna 100 meter lang,  met twee rijstroken die 

de rivier Drôme overspant,  en voertuigen tot 3,5 ton de mogelijkheid biedt de rivier over te steken.  De 

brug, voornamelijk gemaakt van douglasspar, werd voltooid in 2001.  

Één brug, twee doelen: 

• de ontwikkeling van de stad in het noorden en het zuiden  te bevorderen onder veeleisende 

omgevingsomstandigheden 

• gebruik maken van de houtindustrie, een natuurlijke hulpbron in de regio, om duurzame en 

ecologische apparatuur te produceren 

Dit type ontwikkeling is een primeur in Frankrijk. Met een overspanning van bijna 100 meter is het de 

langste houten brug van Frankrijk. Een nauwe samenwerking tussen de gemeente en de CNDB 

(Nationaal Comité voor de Ontwikkeling van Hout) stond aan de basis van deze innovatieve constructie, 

die nog steeds een maatstaf  van dragende houtconstructies is.  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Justin_Clinchant&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans-Duitse_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4me_(departement)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Die
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Kenmerken: 

• totale lengte van het dek: 92 meter , verdeeld over drie overspanningen 

• totale breedte: 8 m, met twee rijstroken van 2,75 meter en twee trottoirs van 1,25 meter. 

Het dek is opgebouwd uit vier ribben in gelijmd gelamineerd 

hout gemaakt van planken van Douglas sparren, goed voor 60m³ 

hout. Deze soort bomen komt veel  voor in Rhône-Alpes en in 

het Centraal Massief.  

De bovenbouw zoals de consoles 

die de trottoirs, de dekken en de 

leuningen ondersteunen, zijn 

gemaakt van massief 

hout. Eikenhout voor de dekken 

en stoepranden, en Douglas sparrenhout voor de balustrades en balken, in 

totaal ongeveer 60 m³ massief hout. Het budget was : 1,5 miljoen euro 

Principes en voordelen: 

• Natuurvriendelijk ecologisch  door het gebruik van lokale hout-

soorten, en de enige natuurlijke en hernieuwbare manier om kooldioxide op te slaan. 

• Geïntegreerd in zijn omgeving: elegante schoonheid van hout, combinatie van lichtheid en 

techniek; installatie met respect voor de waterloop, zonder de rivierbedding aan te tasten. 

• Economisch gebouwd: dankzij de tussenliggende steunen worden verstoringen in de waterloop 

beperkt. 

Het gekozen project werd gezamenlijk uitgevoerd door het ‘Cabinet de l'Entre et Arborescence’.  

Architect en ingenieur werkten aan de houten structuur die wordt gekenmerkt door een natuurlijke vorm 

en  die getuigt van efficiëntie. De ruimtelijke vertakkingen naar de betonnen pilaren kanaliseert de 

drukkrachten en maakt het mogelijk het dek te lichter te maken.  De brug werd geopend voor het verkeer 

op 30 juni 2001, na 10 maanden bouwen.               

De houten brug bij Crest heeft verschillende onderscheidingen ontvangen: 

• Territoria 2001- prijs van de National Observatory of Public Innovation 

• Label "Merci dit la Planète" toegekend door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. 

Op 9 april 2011 gaf La Poste een speciale zegel, met een nominale waarde van € 0,58  uit met een 

afbeelding van de inmiddels zeer bekende brug bij Crest.  
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Crest is gelegen aan de oevers van de rivier de Drôme, het stadje ligt vlakbij het Regionaal Natuurpark 

van de Vercors, ongeveer twintig kilometer van Valencia. In het hart van het departement Drôme. Crest 

dankt zijn toeristische reputatie aan haar middeleeuwse (12e – 15e eeuw) 52 meter hoge donjon 

(woontoren), een historisch monument, met een fantastisch uitzicht over Crest en open voor bezoekers. 

Gesticht in de tiende eeuw, heeft de plaats nog steeds een oud centrum, dat het indrukwekkende verleden 

van deze oude middeleeuwse stad herinnert. 

(Willem-Alexander Arnhemer -  201106) 

 

Angkor: 
 
Op 13 maart 2019 gaf de  postdirectie van het koninkrijk Cambodja een serie postzegels (500, 900, 1400, 

3000, 4000 en een blokje van 6000R) ( 1 Cambodjaanse Riel = € 0,00021 - dus 500 Riel = € 0,10 en 

6.000 Riel = €  1,25)  uit met afbeeldingen van de wereldberoemde tempels van Angkor.  

Angkor is zoveel meer dan Angkor Wat alleen. Angkor, is een gebied van maar liefst 400 km² bezaaid 

met tempels. U kunt hier dagen, zo niet weken, tempels bekijken.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De namen ‘Angkor Wat’ en ‘Angkor’ worden vaak door elkaar gebruikt. Maar voor alle 

duidelijkheid: ‘Angkor’ is de oude stad(staat) waarvan ’Angkor Wat’ de hoofdtempel was. 

 

Als u weet dat ‘wat’ tempel betekent, dan kun u de twee termen gemakkelijker uit elkaar houden. 

Angkor was de hoofdstad van het Khmer rijk, dat tussen 800 en 1432 zowat heel Zuidoost-Azië 

domineerde. De Khmer vormden een geniale beschaving die zijn tijd ver vooruit was. In de hoofdstad 

van het rijk woonden maar liefst 1 miljoen mensen. In een tijd dat Londen nog een ‘dorp’ was van 

enkele tienduizenden inwoners. Angkor Wat was – en is nog steeds – hét symbool van Angkor. En 

terecht. Want het is het grootste religieuze gebouw ter wereld. Het is gigantisch. En het werd in 

een recordtempo gebouwd: in slechts 32 jaar. Ter vergelijking: aan veel kathedralen in Europa werd 

200 tot zelfs 300 jaar en langer gewerkt. Kathedralen die bovendien veel kleiner zijn. En pas eeuwen 

later werden gebouwd.  

https://www.france-voyage.com/frankrijk-gids/drome-departement.htm
http://www.zuidoostaziemagazine.com/hoe-angkor-wat-zo-extreem-snel-kon-gebouwd-worden/
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Angkor Wat ('Hoofdtempel') is een tempelcomplex en het grootste religieuze monument ter wereld, met 

een oppervlakte van 162,6 hectare. Het werd oorspronkelijk gebouwd als een hindoetempel voor 

het Khmer-rijk en transformeerde geleidelijk in een boeddhistische tempel tegen het einde van de 12e  

eeuw. Het werd gebouwd door Khmerkoning Suryavarman II,  in de vroege 12e eeuw in Yaśodharapura 

(tegenwoordig Angkor), de hoofdstad van het Khmer-rijk, 

als zijn staatstempel en uiteindelijke praalgraf. Angkor 

Wat was gewijd aan Vishnoe, waarmee gebroken werd 

met de Shaivistische traditie van eerdere koningen. Als 

enige tempel in de omgeving bleef het een belangrijk 

religieus centrum, dankzij de goede conservering. De 

tempel geldt als het hoogtepunt van de hoog klassieke stijl 

van Khmerarchitectuur. Het is een symbool 

van Cambodja geworden en staat op de nationale vlag. 

Het is ook de grootste toeristische trekpleister van het land. 

Angkor Wat combineert twee hoofdelementen van Khmer-tempelarchitectuur: de tempelberg en de 

latere tempelgalerij. Het is ontworpen om de berg Meroe voor te stellen, het tehuis van 

de Devas in hindoeïstische mythologie: binnen een slotgracht en een 3,6 kilometer lange buitenmuur 

staan drie vierkante galerijen, elk hoger dan de vorige. In het centrum van de tempel staat 

een quincunx  (een quincunx is een vierkant met vijf elementen, waarvan er vier de hoekposities 

innemen en de vijfde zich in het middelpunt bevindt. Het is het 

patroon van de vijf op de dobbelsteen en de vijf als speelkaart)     

van torens. In tegenstelling tot de meeste Angkoriaanse tempels is 

Angkor Wat gericht naar het westen; academici zijn verdeeld over 

het belang hiervan. De tempel wordt gewaardeerd om de grandeur 

en harmonie van de architectuur, de uitgebreide bas-reliëfs en de 

vele Devata's (afbeeldingen van goden) die de muren versieren.  

Tussen 1863 en 1953 werd Cambodja 

geregeerd door Frankrijk. Op 9 

november 1953 werd het Koninkrijk 

Cambodja onder koning Norodom Sihanouk (1922-2012 – koning 1941-

2004) onafhankelijk en sindsdien kent het een turbulente geschiedenis met 

vele politieke wisselingen. Tijdens de Vietnamoorlog werd Cambodja 

zwaar gebombardeerd door Amerikaanse B-52-bommenwerpers die 

de Vietcong (Nationaal Front voor de Bevrijding van Zuid-Vietnam – 

communistische verzets- en guerillagroep)  en de Ho Chi Minh-route als 

doel hadden. Cambodja was na Laos zelfs het zwaarst gebombardeerde land 

in Zuidoost-Azië, er vielen naar schatting 600.000 burgerslachtoffers.  

In 1970 vielen Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen Cambodja bin-

nen om aldaar gelegerde Vietcongtroepen aan te vallen. Generaal Lon 

Nol pleegde een staatsgreep, zette Sihanouk af en riep in oktober 1970 

de Khmerrepubliek uit. In 1975 wierp de Rode Khmer onder leiding van Pol Pot de regering van Lon 

Nol omver en stichtten zij Democratisch Kampuchea. Ze oefenden een waar schrikbewind uit en 

vermoordden tussen 1,5 miljoen en 2,5 miljoen mensen. Dit was ongeveer 25% van de Cambodjaanse 

bevolking.   Norodom Sihamoni  (1953) is sinds 29 oktober 2004 koning van Cambodja.                        

(Frans Haverschmidt – 20010 

 

Veilinglijst op pagina’s 13 t/m 18 

 

u kunt ook schriftelijk bieden        via:  

                                                       

petercmhendrickx@home.nl  

 

Boeddhisme: Tweeduizend vijfhonderd jaar 
geleden doorgrondde Siddharta Gautama 
onder de Bodhi-boom in Noord-India de 
werkelijkheid en werd een Boeddha, een 

‘wakkere’ of ‘ontwaakte’. 
Door dit diepe inzicht vernietigde hij zijn 

verlangen, haat en onwetendheid, de ketenen 
die hem aan de ronde van wedergeboorte 

(samsāra) bonden, en bevrijdde zich zo van al 
het lijden, alle stress, alle onbevredigdheid.. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe%C3%AFsme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Khmer-rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boeddhisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Khmer_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suryavarman_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Angkor_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Khmer-rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Praalgraf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vishnoe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shaivisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambodja
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Cambodja
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deva_(godheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe%C3%AFstische_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slotgracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quincunx_(figuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Cambodja_(1953-1970)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Cambodja_(1953-1970)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Norodom_Sihanouk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vietnamoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/B-52_Stratofortress
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vietcong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh-route
https://nl.wikipedia.org/wiki/1970
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Vietnam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lon_Nol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lon_Nol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Khmerrepubliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/1975
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Khmer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratisch_Kampuchea
https://nl.wikipedia.org/wiki/1953
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambodja
mailto:petercmhendrickx@home.nl
https://buddho.nl/boeddhisme/#de-boeddha
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Deze maand geen reacties. Als u wilt reageren: yapa79dw@kpnmail.nl    
 

 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  Wilt u een van de genoeme activiteiten of  

bijeenkomsten 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 

 

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
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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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:: 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:     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  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 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  - 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 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  

https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
http://www.pvbreda.nl/
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto: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
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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Venlo:  Data van de gratis toegankelijke ruilbeurzen van vereniging Phila Venlo in 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. 
 

  

 

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.  

 

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.  

 
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: 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  

 

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   

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 Nederland 513-517+538-548 p  65,00  10,00  

2 Nederland 549-555+561-567 p 109,00  15,00  

3 Nederland 556-560 kerken p 100,00  15,00  

4 Berlijn 61-63 g 180,00  30,00  

Veiling 469– april 2022 

mailto:info@philavenlo.nl
http://www.philavenlo.nl/
http://www.fnip.be/
mailto:luc.impens@skynet.be
mailto:erik.notebaert@hotmail.com
mailto:patrick.dekeyzer1@telenet.be
mailto:am.vandonnick@telenet.be
http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
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5 Berlijn 64-67 g 40,00  6,60  

6 Berlijn 106-109 g 230,00  36,00  

7 Nederland PZB WK voetbal 2010 p 10,00  2,40  

8 Nederland PZB Toon Hermans p 10,00  2,40  

9 Nederland PZB Jump p 10,00  2,40  

10 Nederland PZB Grenzeloos  p 20,00  5,00  

11 Saargebied stockboekje p/g   6,00  

12 Wereld Doos onafgeweekt g   1,00  

13 Oud Duitsland stockboek Wurtt.+NDPost g 400,00  20,00  

14 Duitsland stockboek stempels     4,00  

15 Duitse Rijk stockboek g 550,00  5,00  

16 Duitse Rijk stockboek samendrukken p 120,00  12,00  

17 Duitsland stockboek Duitse Zones g 185,00  8,00  

18 Ned. Antillen stockboek g 182,00  6,00  

19 Berlijn stockboek 68 kompl.uitgiften p 185,00  12,00  

20 Nederland 
stockboekje 52 
komp.uitgiften p   10,00  

21 Wereld stockboek 2100 zegels     6,60  

22 Mid/Zuid Amerika stockboek 1400 zegels     7,00  

23 Austr/N.Zeeland stockboek 1850 zegels     8,60  

24 Wereld stockboek 1100 zegels     5,60  

25 Wereld stockboek 1100 zegels     5,60  

26 Engelse Kolon. stockboek 1600 zegels     6,00  

27 Wereld stockboek 1600 zegels     6,00  

28 Wereld stockboek 800 zegels     7,00  

29 D.D.R. etc. stockboek 1100 zegels     7,00  

30 Wereld stockboek 2400 zegels     5,60  

31 Wereld stockboek     3,00  

32 Duitsland stockboek p/o/g   5,00  

33 Zwitserland stockboek p/o/g   5,00  

34 Nederland 596-600 p 12,50  2,00  

35 Nederland 715-719+766-770 p 16,50  3,00  

36 Nederland blokken 854+937+ 1153-56 p 47,50  6,00  

37 OostenrijkAntillen stockboek met poststuk g   5,00  

38 Wereld 6 stockboekjes diversen p/g   2,00  

39 Wereld 2 stockboeken o/g   1,00  

40 Wereld album FDC's+brieven     1,00  

41 Wereld stockboek g   2,00  
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42 Nederland FDC's 41+43 bes 39,00  4,00  

43 Nederland 8 FDC's K.L.M. bes   5,00  

44 Wereld 6 stockboekjes diversen g   2,00  

45 Nederland ECU brieven 1-42 p   40,00  

46 Jersey presentationpacks p 15,00  4,00  

47 Duitsland diversen in map p 150,00  14,00  

48 Liechtenstein Collectie 1960-1993 p 1.120,00  100,00  

49 Duitsland Bund blok 2  p 28,00  5,00  

50 Aland jaargangen 1984-1986 p 20,00  5,00  

51 Suriname diversen op kaart g 48,00  7,00  

52 Hongkong diversen    g   2,00  

53 Liechtenstein KB 581-583 p 84,00  5,00  

54 Aland kerstsluitzegels 1996 p    10,00  

55 Nederland stockboek g   2,00  

56 Oostenrijk 1000 jaar republiek blok g   7,60  

57 Wereld 6 stockboekjes met velletjes g   2,00  

58 Nederland Vel 2868-2877 Renz p 20,00  7,00  

59 Nederland nr 348+349 g 70,00  10,00  

60 Rusland Tennis met cert. p   5,00  

61 Nederland Vel 2989-2998 Museum p 20,00  7,00  

62 Nederland Vel 2979-2988 Carre p 20,00  7,00  

63 Nederland vel 2937-2946 p 20,00  7,00  

64 Nederland vel 2937-2946 p 20,00  7,00  

65 Hongarije dik stockboek g   5,00  

66 Wereld dik stockboek g   3,00  

67 Noorwegen zakje met 200 zegels g   1,00  

68 Ver.Naties+div. stockboek p/g   5,00  

69 Oostenrijk etc. stockboek g   6,00  

70 
Rusland/Polen 
++ dik stockboek 4000 zegels p/g   10,00  

71 Hongarije 2 stockboeken w.o. oud g   10,00  

72 Belgie Davo 1949-1969  p/g   25,00  

73 Belgie Davo 1970-1990 p/g   35,00  

74 Belgie stockboek diversen p/g   10,00  

75 Bohmen/Mahren nr 1-19 o 45,00  7,00  

76 Bohmen/Mahren 19 series o.a.dienst p 32,00  3,40  

77 Bohmen/Mahren 9 series o.a. dienst/port o 63,00  7,00  
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78 Gen.Gouvernm nr 77 Frank p 500,00  60,00  

79 Duitse Bezetting Elsass nr 1-16 p 45,00  5,00  

80 Nederland Luchtpost 9a + 9a/b o/g 24,50  3,00  

81 Nederland Luchtpost diversen p 20,00  2,00  

82 Nederland Dienst 9-15 g 62,50  10,00  

83 Nederland Dienst 16-24 g 47,00  6,00  

84 Nederland Port nr 27 T3 o 35,00  6,80  

85 Wereld 6 restant rondzendboekjes g 90,00  9,00  

86 Motief 3 stockboekjes vissen etc. g   1,40  

87 Motief stockboekje sport g   2,00  

88 Motief stockboekje schepen/treinen g   1,00  

89 Wereld stockboek g   2,00  

90 Motief stockboek dieren g   2,60  

91 Motief stockboekje vliegtuigen etc g   2,60  

92 Diversen leeg stockboek     2,00  

93 Ver.Europa stockboekje     1,00  

94 Motief 3 stockboekjes dieren     3,00  

95 Motief 2 stockboekjes sport     2,00  

96 Motief 
2 stockboekjes 
vliegt/ruimtev g   2,60  

97 Motief stockboek dieren etc. g   5,00  

98 Wereld stockboek allerlei p/g   3,00  

99 Wereld stockboek allerlei p/g   3,00  

100 Nederland stockboek blokken van 4 p   3,00  

101 Europa stockboek CEPT p/g   4,00  

102 Wereld stockboek allerlei p/g   4,00  

103 Motief kaart 50 pers.zegels g   5,00  

104 Europa kaart CEPT 1980/81 p 110,00  8,00  

105 Nederland 2 verhuisvelletjes p 25,00  6,00  

106 Nederland kaart brieven/briefkaarten     4,00  

107 Nederland stockboek p/g   3,00  

108 Nederland stockboek allerlei p/g   3,00  

109 Wereld stockboek allerlei p/g   2,60  

110 Nederland stockboek 1100 toeslagzeg. g   3,00  

111 Wereld stockboek allerlei g   3,00  

112 Wereld stockboek allerlei g   3,60  

113 Nederland stockkaart    g 148,00  14,00  
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114 Nederland FDC E87a     5,00  

115 Nederland stockkaart 10 series o/g 140,00  10,00  

116 Spanje blok paarden 2000 g 55,00  8,00  

117 Diversen catalogus plaatfouten   34,00  2,00  

118 Duitsland 1 kilo onafgeweekt g   5,00  

119 Afrika dik stockboek g   10,00  

120 Zuid Amerika stockboek g   5,00  

121 Duitsland Victoria album g   5,00  

122 Zwitserland stockboek g   5,00  

123 Engeland stockboek g   10,00  

124 Zwitserland Schaubek album g   5,00  

125 Israel stockkaart g   2,00  

126 Vietnam stockkaart diversen g   2,00  

127 Nederland Port 19a,24a,25a en 26a o/g 160,00  24,00  

128 Nederland Port 50+52 p 30,00  5,00  

129 Nederland Port 59 o  90,00  12,00  

130 Nederland Port 65-68 p 16,00  3,00  

131 Nederland Port 44b-60b+69b-79b p 32,00  3,40  

132 Nederland Dienst 20-32 g 32,20  3,40  

133 Berlijn 101-105 klokken g 50,00  7,00  

134 Saarland 226Z-238Z g 130,00  18,60  

135 Saarland 297-298 g 320,00  48,00  

136 Oostenrijk Verboden druk V11 1946 p  1.000,00  50,00  

137 Nederland jaargang 1953 p 70,00  7,00  

138 Nederland jaargang 1954 p 60,00  6,00  

139 Nederland jaargang 1956 p 110,00  11,00  

140 Nederland 952B-958B paren p 50,00  6,00  

141 Duitsland Bund 123-126+128-130+132 p 195,00  25,00  

142 Duitsland Bund nr 133 p 140,00  18,00  

143 Duitse Zones Wurttemberg 28-37 g 240,00  40,00  

144 Duitse Zones Wurttemberg 40a-43a g 480,00  80,00  

145 Belgie PZB 1,2,4 en 5 p 24,50  4,00  

146 Belgie PZB 6-9 p 25,00  4,60  

147 Nederland stockboek 130 series ++ p 280,00  15,00  

148 Suriname stockboek 71 series p 430,00  12,00  

149 Nederland stockboek 66 series p 125,00  10,00  
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150 Berlijn 1980-1990 compleet p 635,00  30,00  

    totaal 1.419,00  
 


