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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  mei 2022 - 16e jaargang – nummer: 196 
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, 

 

 

Wat gaat het snel. Enkele weken geleden schreef ik nog dat er sneeuw verwacht werd maar nu zijn we 

toch echt aan het voorjaar begonnen. De zon laat zich veelvuldig zien en de bomen en struiken bloeien 

weer volop. Voor de liefhebbers van wandelen en fietsen is dit een prachtige tijd om er op uit te gaan. 

Dat betekent dan wel dat onze gezamenlijke hobby even moet wachten maar dat 

vind ik persoonlijk niet zo erg. In de avonduren is er altijd weer wat tijd te vinden 

om weer even lekker te postzegelen. 

Ik heb van enkele leden gehoord dat sommige andere leden ernstig ziek zijn en 

daarom niet meer naar de bijeenkomsten kunnen komen. Vanaf deze plaats wens ik 

u veel sterkte en hopelijk een spoedig herstel.  

De algemene jaarvergadering in april verliep vlotjes en zonder verrassingen. Het 

bestuur gaat verder in dezelfde samenstelling als voorheen. De 

kascontrolecommissie heeft de boeken goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd 

voor het afgelopen boekjaar. We beginnen dus aan een nieuw verenigingsjaar met veel activiteiten en 

we denken alvast vooruit naar het volgende jubileum in 2023, dan bestaat de O.V.V.P. 50 jaar!!!!   

De eerstvolgende ledenbijeenkomst bij camping “ ’t Haasje” is op woensdag 11 mei. Op deze avond 

weer de grote voorjaarsloterij met veel leuke prijzen. Neem gerust uw echtgenote, vriend of vriendin 

mee, dan maken we er samen een gezellige avond van. Tot binnenkort. 

 

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:  18/5, 15/6, 21/9, 19/10, 

16/11, 21/12/2022. 

  

Verslag ledenbijeenkomst 20 april 2022. 
 

Iets na 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en heette iedereen 

welkom. 

Allereerst werd er door de kascontrolecommissie verslag uitgebracht over het financiële beheer van het 

afgelopen jaar. Er was veel lof over de wijze waarop onze penningmeester onze financiën beheert en de 

jaarrekening werd dan ook onder applaus goedgekeurd. 

Daarna werden de heren van der Linde en in ’t Groen van de kascontrolecommissie bedankt voor zijn 

inzet. De heer in’t Groen, gaat samen met de heer van Gorkum de komende twee jaar onze 

penningmeester bijstaan. Reserve is de heer Cantineau. 

De voorzitter riep de vergadering vervolgens op om ideeën in te leveren voor het jubileum volgend jaar. 

Tevens werd het nieuwe lid van de vereniging, de heer Damen, welkom geheten. 

Onze voorzitter en vicevoorzitter zijn dit jaar aftredend en hebben zich bereid verklaard om hun functie 

nog een termijn te blijven uitoefenen. Er waren geen tegenkandidaten zodat beide heren onder applaus 

weer werden benoemd. 

Een extra punt van aandacht: de volgende ledenbijeenkomst is op 11 mei a.s. dus niet op 18 mei. 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 

Hierna volgde veiling 469  met 150 kavels gevolgd door de afrekening. De lotto werd gewonnen door 

Cees Pijpers. 

Om ongeveer 22.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten. 

(Jurn Dijkhuis) 

 
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. 

 
Sofia Ionescu 
 
Op 15 juni 2018 gaf de Roemeense post in de serie ‘Beroemde Roemenen’, een zegel uit ter 

nagedachtenis aan Sofia Ionescu-Ogrezeanu. In deze serie verschenen verschillende zegels, gewijd aan 

meerdere Roemenen. 

Sofia Ionescu-Ogrezeanu (25 april 1920 - 21 maart 2008) was een Roemeense neurochirurg en ze wordt 

beschouwd als een van de eerste vrouwelijke neurochirurgen ter wereld. In een tijd waarin het voor 

vrouwen moeilijk was om arts te worden, en met de uitdagingen die door de Tweede Wereldoorlog 

werden opgelegd, werd Sofia Ionescu de eerste vrouwelijke neurochirurg in Roemenië, waarmee ze de 

weg opende voor collega vrouwelijke artsen. Ionescu werd geboren in Fălticeni , Suceava , dochter van 

Constantin Ogrezeanu, een bankkassier, en Maria Ogrezeanu , huisvrouw.Ionescu's interesse in de 

geneeskunde begon nadat ze een van haar beste 

vrienden Aurelia Dumitru, en haar vader Dr. 

Dumitru, ontmoette. De dood van een van haar 

schoolvrienden, die in Parijs stierf als gevolg 

van een infectie na een hersenoperatie, was 

voor Ionescu de aanleiding om zich aan te 

melden voor de  Faculteit voor Menselijke 

Geneeskunde van Boekarest.  en een opleiding  

medische wetenschappen te gaan volgen. . 

Gesteund door haar moeder solliciteerde ze in 

1939 naar de medische school in Boekarest . In 

haar eerste stagejaar studeerde 

ze oogheelkunde . Volgend jaar, bracht ze door 

in Suceava, in het noord-oostenvan Roemenië, 

op een slecht uitgeruste kliniek, tijdens 

een tyfus epidemie . Tijdens een schoolpauze 

bood ze zich vrijwillig aan om 

voor Sovjetgevangenen te zorgen in het 

Stamate Ziekenhuis in Fălticeni Noord-oost 

Roemenië) . Ze ging naar de chirurgische dienst 

van het ziekenhuis en deed haar eerste 

chirurgische ingrepen, vooral, als gevolg van de 

verwondingen van de soldaten,  amputaties . 

In oktober 1943 liep ze stage in Ziekenhuis 

Nr. 9 in Boekarest. In 1944, tijdens het bombardement op Boekarest, moest ze bij gebrek aan voldoende 

medisch personeel een hersenoperatie uitvoeren bij een gewonde jongen. In 1945 werd ze gecertificeerd 

in geneeskunde en chirurgie.   Ze was 47 jaar neurochirurg in ziekenhuis nr. 9, vormde een team met 

Ionel Ionescu en Constantin Arseni, onder leiding van Dumitru Bagdasar . Ze vormden het eerste 

http://www.oosterhouterpost.nl/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Romania&usg=ALkJrhjs47Hdmx6k12y1TcjDV7WQ6xc_wQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neurosurgeon&usg=ALkJrhgd8U5IBQgRUK_pAgGKuQHP--BcFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/F%25C4%2583lticeni&usg=ALkJrhiiiXAxcKjhnnJzEno1eVzIM_yvWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Suceava&usg=ALkJrhhQj9eUqFewA3-ih0-EG3xBBrbP-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DMaria_Ogrezeanu%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiIOuFGWw9wCpI7S5iJbE9YiokFLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Paris&usg=ALkJrhh8qfL2s79R4OsIE7bRj5bvr7RK6A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Infection&usg=ALkJrhit1A4ZjsqhQAiQ9dKtWLxlmeIjkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bucharest&usg=ALkJrhg9I_oKsabm1LqCa08YuzXiGH1_VA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ophthalmology&usg=ALkJrhh42rVniX2lSH1t_lrNLxwfx1gm-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Typhus&usg=ALkJrhjy6K0GspJjWkyr2hYiHLKGc3pgDA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Epidemic&usg=ALkJrhgQ78Z9LUKonBFb3F4IEnraq_hI7Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union&usg=ALkJrhiyHQfhC9quZdzqSUdMLkwU3gZXpA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/F%25C4%2583lticeni&usg=ALkJrhiiiXAxcKjhnnJzEno1eVzIM_yvWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amputation&usg=ALkJrhhtYgUm86-2QPV8dacCBuxkwiVvMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DDumitru_Bagdasar%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhg4GmWU58v4ZDmFRCF91Uqi2xYPTw
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neurologische team van Roemenië, later "Het gouden team" genoemd, dat hielp bij de ontwikkeling van 

neurochirurgie in Roemenië.   

In 1970 werd de favoriete vrouw van de sjeik van Abu Dhabi ziek. Omdat een man de harem niet kon 

(mocht) betreden, moesten ze een vrouwelijke arts zoeken. Ionescu bleef een week bij de vrouw en 

genas haar. Als beloning gaf de sjeik haar 2.000 dollar  en een duur sieraad.  Begin maart 2008 ontving 

Ionescu de hoogste eer die een Roemeens staatsburger kan ontvangen, de Ster van de Republiek, met de 

rang van ridder. Ze stierf slechts enkele dagen later op 21 maart 2008, op 88-jarige leeftijd, in Boekarest, 

waarbij ze een onmetelijke erfenis achterliet en de neurochirurgische weg opende voor collega-

vrouwelijke artsen.  

Ionescu ontving tijdens haar leven vele prijzen en titels. Voor bijzondere daden die ze tijdens haar jaren 

als geneeskundestudent verrichtte, ontving ze het insigne van het Rode Kruis (1943). Op 29 maart 1997 

werd ze emeritus lid van de Academie voor Medische Wetenschappen. Andere lidmaatschappen waren 

onder meer de Roemeense Vereniging voor de Geschiedenis van de Geneeskunde en de Roemeense 

Vereniging voor Neurochirurgie.   

(Anna C. van der Maade – 190115) 

 

Hangende huizen van Cuenca: 

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

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

stad Cuenca, met haar hangende huizen. Cuenca is een stad en gemeente in de Spaanse regio Castilië-

La Mancha met een oppervlakte van 911 km². Cuenca is de hoofdstad van de provincie Cuenca en telt 

ruim 55.000 inwoners. De muren rond de binnenstad 

werden aangelegd door de Moren, die er in de 8e 

eeuw een burcht bouwden (kunka, een van de 

verklaringen voor de naam Cuenca). De stad werd 

op 21 september 1177 veroverd door de 

Castiliaanse koning Alfons VIII, tijdens 

de Reconquista. 

Snel na de verovering werd begonnen met de bouw van de 

kathedraal aan de Plaza Major, waar ook het begin van de 

Avenida Alfonso VIII is, die doorloopt tot de kerk San Felipe.  

Deze verovering wordt in Cuenca nog jaarlijks gevierd van 18 

tot en met 21 september met San Mateo. Het oude stadsdeel 

(casco antiguo) is schilderachtig en kent onder meer de 

beroemde kathedraal uit de 12e eeuw, de 

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

rood, oranje, blauw, grijs en zelfs zwart) huizen die op het 

blokje zijn afgebeeld.  Waarschijnlijk kwam de veelkleurigheid van de huizen 

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

inwoners wolkenkrabbers worden 

genoemd. Vanwege plaatsgebrek zijn de 

huizen ook over de rand van het 

rotsplateau boven het rivierdal gebouwd, 

de zogenaamde ‘Casas Colgadas’. Deze 

huizen ‘kleven’ aan de rotswand en de 

balkons schijnen boven de afgrond te 

zweven.  De façade van de kathedraal 

werd in de 19e eeuw toegevoegd. In de panden is een museum 

voor moderne en abstracte kunst gevestigd, het Museo de Arte 

Abstracto Español. 

De oude, uit de middeleeuwen daterende binnenstad is gesitueerd op een heuvelrug tussen de 

rivieren Júcar en Huécar en daardoor langgerekt van vorm. Centrale plek is het Plaza Mayor, waaraan 

de kathedraal en het stadhuis gelegen zijn. Sinds 1996 staat de binnenstad op de lijst 

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

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

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

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

hadden veroverd. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sheikh&usg=ALkJrhiQzAdFpEw0t1Np5uHuVdcMSCXAgg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Dhabi&usg=ALkJrhigp9lOa_FdsArW3mXLCfL7vUKzRQ
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Castili%C3%AB-La_Mancha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Castili%C3%AB-La_Mancha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moren
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1177
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_VIII_van_Castili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reconquista_(geschiedenis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/12e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Abstracto_Espa%C3%B1ol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Abstracto_Espa%C3%B1ol
https://nl.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAcar
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hu%C3%A9car&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iberisch_Schiereiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moren
https://nl.wikipedia.org/wiki/711


 

 

7 

 

wonen de meeste inwoners en bevindt zich onder meer een station van de Spaanse 

spoorwegmaatschappij RENFE. Vlak buiten Cuenca ligt het treinstation van de AVE. Met deze 

hogesnelheidslijn zijn het centrum 

van Madrid en Valencia binnen een uur te bereiken. 

Cuenca ligt ongeveer halverwege de steden Madrid en 

Valencia, in de deelstaat Castilla-La Mancha, op een 

rotsplateau tussen de rivieren Júcar en Huécar. De Arabieren, 

die in de 8e eeuw dit gebied veroverden, herkenden meteen de 

strategische ligging en bouwden een vesting. De 

verdedigingswerken van de stad stammen uit die tijd. Tot 

vandaag is de volledig stad door de middeleeuwse 

vestingmuren omgeven. Op het rotsplateau was het steeds weer 

woekeren met de ruimte, met als gevolg een wirwar van straten en steegjes met hier en daar groot 

hoogteverschil. 

Op 28  september 2019 verscheen een blokje met een postzegel van € 5,00, met een afbeelding van een 

aantal huizen en de kathedraal van 

Cuenca. Het blokje heeft het 

formaat van een briefkaart. Op een 

hardere achtergrond is een gegomd 

blad gekleefd, met de postzegel, dat 

zich laat uitvouwen, zodat alle 

huizen te zien zijn voor een blauwe 

achtergrond.  In de Napoleontische 

tijd begon het verval van de huizen, 

maar intussen zijn een aantal 

gebouwen gerestaureerd. Ze zijn het beste te zien vanaf de 

brug ‘San Pablo’.   

(Willem-Alexander Arnhemer – 191022).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Red_Nacional_de_los_Ferrocarriles_Espa%C3%B1oles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alta_Velocidad_Espa%C3%B1ola
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madrid_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valencia_(stad)
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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.  

 

 

 

Veilinglijst op pagina’s 12 t/m 16 

 

u kunt ook schriftelijk bieden via:  

                                                       

petercmhendrickx@home.nl  

 
 

 

 
 

 

 uw reacties 
 

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  

 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:petercmhendrickx@home.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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 

 

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  

 

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
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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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::  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:  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  14 mei, 11 juni, 10 september, 8 oktober 

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 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  

 

Klimmen: Locatie altijd Op d’r Plats Houtstraat 25 Klimmen - Dag en datum Activiteit. - Elke laatste dinsdag van de maand 

vanaf 18.30 h. - En elke 5e zondag van de maand  vanaf 09.00 h. 
Zondagochtend 29 mei 5e Zondag Hobbybeurs - Dinsdagavond 31 mei Ruilbeurs. - Dinsdagavond 28 juni Ruilbeurs - 

Dinsdagavond 26 juli Ruilbeurs - Zondagochtend 31 juli 5e Zondag Hobbybeurs - Dinsdagavond 30 augustus Ruilbeurs - 

Dinsdagavond 27 september Ruilbeurs - Dinsdagavond 25 oktober Ruilbeurs - Zondagochtend 30 oktober 5e Zondag 

Hobbybeurs - Dinsdagavond 29 november Ruilbeurs - Dinsdagavond 20 december Ruilbeurs 
Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk - Standhouders Brocante gratis mits één week van te voren de deelname opgegeven is. 

Hobbybeurs: Postzegels, Munten, Prentbriefkaarten Andere verzamelobjecten. 

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14  - Najaarsbeurs, zaterdag 19 
november 2022, 10.00-17.00 uur               

Clubavonden: 19.30-22.00u.;  2e  donderdag v.d. maand m.u.v. mei. –  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. 

 

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/
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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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 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 grote Nalatenschapsveiling van de hr. Jan Willems met ruim 

445 kavels . - Op zondag 11 september 2022 te Weert. - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne - Herenstraat 298 6004 

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

- Aanvang veiling: 12.30 uur. - Het veilingboekje staat begin augustus 2022 op onze site: www.filatelicaweert.nl - E. Goossens, 
Voorzitter Commissie Nalatenschappen, tel.: 0475-494086, e-mail: ewtgoossens01@hetnet.nl - Secretariaat: E. Goossens, 

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

 

 
  

 

België / Luxemburg: 
 

 

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.  

 

Begijnendijk: 15 mei 2022 – 19 juni 2022 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door 

Hobby- en verzamelclub Begijnendijk in het parochiecentrum, Kerkstraat 5 te 3130 
Begijnendijk. Info: 0496/02 61 50 – Toegang: gratis Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Blegny-mijn: 1 mei 2022 -Filatelistische tentoonstelling met filatelistische standhouders georganiseerd door Club philatélique 

de l’Ourthe in de technische hallen van Blegny-mijn. Info: hubert.caprasse@skynet.be Open van9.00 tot 16.00 u -Toegang: 1,5 
euro  

 

Geraardsbergen: 14 mei 2022: 8ste verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), een organisatie van postzegelkring Schendelbeke, 

in Zaal De Reep, Felicien Cauwelstraat 9 te 9500 Geraardsbergen. Info: 0474/27.89.84 - Toegang: gratis Open van 9.00 tot 

15.00 u 

 

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.  

 

Eppegem: 19 juni 2022 - Nationale ruilbeurs van champagnecapsules en andere verzamelingen, georganiseerd door Open Oog 

Eppegem in de gemeentelijke basisschool “De Waterleest”, Waterleestweg te 1980 Eppegem. Info: 
andree_rombaut_mangin@hotmail.be Open van 10.00 tot 15.00 u 

 

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: 22 mei 2022 – 26 juni 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 

 

La Hulpe: 15-22 mei 2022 - Tentoonstelling n.a.v. 50 jaar Koninklijke kring van La Hulpe in Espace Toots, rue des 

combattants 61 te La Hulpe. – Toegang: gratis Openingstijden: 15-18.05 + 20 en 21.5 13.00 tot 17.00 u 19.05: 10.00 u tot 12.00 

u en 13.00 tot 17.00 u 22.05: 14.00 tot 16.00 u 

 

Perk: 22 mei 2022 – 26 juni 2022  - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Hobbyclub Teniers in café Teniers te Perk 

(Centrum) Info: am.vandonnick@telenet.be Open van 10.00 tot 12.00u – Toegang: gratis 

 

mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:info@philavenlo.nl
http://www.philavenlo.nl/
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:erik.notebaert@hotmail.com
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Putte: 1 mei 2022 -  5 juni 2022 - Ruildag (Diverse objecten) in het Heemmuseum Het Molenijzer, Heuvel 41B te 2580 Putte. 

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

St-Gilles – Dendermonde: 4 juni 2022 - 29ste nationale ruildag (Diverse objecten) in zaal « De Zonnebloem », Breestraat 109 

te 9200 StGillis-Dendermonde Info: 052/22 17 45 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 16.00 u 

 
Zaventem: 4 juni 2022 - 32ste postzegel- en muntenhappening, organisatie: Postzegelclub Nossegem in het Go! Atheneum, 

Spoorwegstraat 25 te 1930 Zaventem Standen met postzegels, poststukken, munten, prentbriefkaarten enz., aanwezigheid 

tijdelijk TBSpost postkantoor, fila-souvenirs …… Open van 9.00 tot 15.00 u - Gratis toegang Parkeren: opgelet – blauwe zone 

 

 

 

 

 

 

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

1 Oostenrijk blok formule 1 g   5,00  

2 Nederland stockboek g   5,00  

3 Wereld doos afgeweekt g   3,00  

4 Nederl.Overzee Davo album met extra g   10,00  

5 Nederl/Australie stockboek g   5,00  

6 Belgie stockboek p/g   10,00  

7 Italie/Z.Afrika zegels en brieven g   5,00  

8 Motief  stockboek bloemen g   5,00  

9 Diversen 6 stockboekjes en blokken p/g 28,00  2,00  

10 Nederland 1947 nr 490-499 p 12,00  2,00  

11 Nederland 1940 nr 356-377 p 187,00  35,00  

12 Nederland 1940 nr 356a-d p 120,00  20,00  

13 Nederland 1953 nr 601-616 p 61,00  10,00  

14 Nederland 1952 nr 578-600 p 155,00  27,50  

15 Duitsland diversen in stockboekje g 300,00  15,00  

16 Berlijn nr 68 g 190,00  30,00  

17 Berlijn nr 69 g 190,00  30,00  

18 Berlijn nr 70 g 230,00  35,00  

19 Berlijn nr 74 g 55,00  8,00  

20 Faroer stockkaart g   3,00  

21 Albanie stockkaart g   2,00  

22 Vaticaan/S.Marin 2 stockkaarten g   5,00  

23 Rusland/Litouwen 2 stockkaarten g   3,00  

24 Europa Album noord-oost g   10,00  

25 Polen 2 series p   2,00  

26 Diversen Album Duitsland     3,00  

27 Frankrijk stockboek g   5,00  

Veiling 470– mei 2022 

mailto:alfons.vekemans@scarlet.be
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28 Nederland stockboek 66 series p 275,00  12,00  

29 Antillen stockboek 74 series p 345,00  45,00  

30 Nederland stockboek 43 series p   12,00  

31 Oud Duitsland stockboekje g 800,00  50,00  

32 D.D.R. stockboekje 1950-1974 p/g 335,00  15,00  

33 Nederland stockboekje 90 series p 188,00  10,00  

34 Nederland 600 toeslagzegels g   8,00  

35 Nederland stockboek 225 series p 500,00  15,00  

36 Surin/Antillen stockboek 113 series p/g   10,00  

37 Bund/Berlijn samendrukken etc p/g   12,00  

38 Bund/Saar/Berlijn stockboek g   16,00  

39 Bund/Berl.DDR stockboek g   15,00  

40 Nederland stockboek 1944-1983 p 1.100,00  125,00  

41 Zwitserl/G.Gouv. 2 stockkaarten p/g   6,60  

42 Diversen grote doos albums etc     5,00  

43 Duitse Rijk nr 1 (mooi stempel) g 140,00  14,00  

44 Duitse Rijk nr 97 A II g 130,00  13,00  

45 Duitse Rijk nr 260 g 110,00  11,00  

46 Saarland nr 255-259 g 500,00  70,00  

47 Berlijn nr 17 g 160,00  20,00  

48 Berlijn nr 18 g 500,00  75,00  

49 Berlijn nr 64-67 g 40,00  5,00  

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

51 Berlijn stockkaart veel series p 70,00  6,00  

52 D.D.R. stockkaart veel series p 60,00  5,00  

53 Bund 
2 kaarten tussen nrs 160-
246 p   1,00  

54 Bund blok 2 p 32,00  1,00  

55 Bund 2 kaarten tussen 270-372 p   1,00  

56 Roemenie 2 stockkaarten p   1,00  

57 D.D.R. stockboekje p/o    1,00  

58 D.D.R. stockboekje p/o   1,00  

59 Bund stockboekje blokken p   1,00  

60 Diversen 3 poststukken g   1,00  

61 Aland Safe album 1984-1993 p 166,00  20,00  

62 Duitse Bezetting diversen 1914-1918 p/o/g 536,00  25,00  

63 Zwitserland Collectie 1860-1959 p/o/g ####### 40,00  
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64 Nederland Mooi Ned. 15 blokken g 85,00  8,00  

65 Oostenrijk diversen tot 1948 p/o/g   5,00  

66 Polen diversen tot 1948 p/o/g   10,00  

67 Hongarije diversen tot 1948 p/o/g   10,00  

68 Vaticaan Jaarboek 1989 p   10,00  

69 Vaticaan Jaarboek 1990 p   10,00  

70 Duitse Rijk stockboekje samendrukken p/o/g 225,00  10,00  

71 Faroer Lindneralbum 1975-2004 p 915,00  50,00  

72 Wereld stockboek incl. misdruk p/g   5,00  

73 Duitse Bezetting Servie port 1-8 p/o 25,00  2,60  

74 Duitse Bezetting Servie 94-98+99-107 p 39,00  4,00  

75 Duitse Bezetting Servie 71-81 p 20,00  2,00  

76 Duitse Bezetting Servie nr 54 Type 1-4 p 106,00  12,00  

77 Duitse Bezetting Servie 46a/49a,58-61,66-70 p 38,00  4,00  

78 Duitse Bezetting Servie nr 1-15 met keur p/o 75,00  8,00  

79 D.D.R. nr 300-314 g 95,00  10,00  

80 D.D.R. nr 273-274 g 30,00  3,00  

81 Diversen Michel cat. West europa zgan   5,00  

82 Diversen Michel cat. Zuidoost Azie zgan   5,00  

83 Diversen Michel cat Oost Afrika zgan   5,00  

84 Diversen 
Michel cat. Middel.zee 
landen zgan   5,00  

85 Diversen Zumstein cat. Zwitserland zgan   5,00  

86 Diversen  St.Gibbons Cat. G.Br. 2020 zgan   5,00  

87 Diversen stockboek Gr.Britt. 64 blz. zgan   5,00  

88 Diversen 2 stockboeken zw. Bladen     2,00  

89 Diversen Leuchtturm Loupe+lineaal     2,00  

90 Diversen 
Leuchtturm 
watermerkzoeker zgan   5,00  

91 Diversen Michel cat. Oost Afrika 2021 zgan   5,00  

92 Diversen 2x Michel cat. West Afrika zgan   5,00  

93 Diversen Michel cat. Zuid Afrika zgan   5,00  

94 Diversen 2x Michel cat. Australie zgan   5,00  

95 Diversen Michel cat. China 2020 zgan   5,00  

96 Diversen St.Gibbons Cat. G.Br. 2018 zgan   5,00  

97 Diversen stockboek 16 bladen+loupe     2,00  

98 Diversen 2 stockboeken zw.bl.+loupe     2,00  
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99 Diversen dik Lindner stockboek 60 blz     3,00  

100 Gr.Brittannie stockboek 32 bladen zgan   5,00  

101 Ned.Overzee 5 kaarten diversen o/g   3,00  

102 Ned. Indie nr 23-30+31-37 g 140,00  18,00  

103 Ned. Indie nr 216+228-229+239-240 p  27,50  4,40  

104 Ned. Indie nr 290-292 (2x) o/g 43,00  5,20  

105 Ned. Indie 
nr 180,211/16,226/27,298 
etc o/g 32,00  3,20  

106 Ned. Indie nr. 337-346 o  120,00  20,00  

107 Duitse Rijk nr 351-354 Nothilfe g 100,00  10,00  

108 Duitse Rijk nr 375-377 Nothilfe g 22,00  3,00  

109 Duitse Rijk samendruk K11 g 50,00  6,00  

110 Diversen 14 lege stockboeken     2,00  

111 Wereld stockboek allerlei p/g 80,00  8,00  

112 Wereld stockboek allerlei     4,00  

113 Nederland stockkaart g 35,00  3,00  

114 Nederland stockkaart g 370,00  25,00  

115 Nederland stockkaart g 215,00  10,00  

116 Motief Cept 1982 op stockkaart p 58,00  3,00  

117 Nederland Dienst op stockkaart p 17,00  3,00  

118 Nederland 50 pers. zegels op kaart g   5,00  

119 Nederland 2 velletjes uit 2012 g 28,00  5,00  

120 Nederland 40 FDC's in importa album     4,00  

121 Nederland 4 series g 30,00  6,00  

122 Polen/Griek/Zwi stockboek    g   5,00  

123 Nederland 4 blokken + 1 enveloppe p/g 38,00  10,00  

124 Nederland 4 herdenk.enveloppen KLM bes   5,00  

125 Nederland FDC nr 38 bes 25,00  2,60  

126 Nederland 2233-2242 Kon.familie p 11,00  4,00  

127 Nederland 2272-2281 Kon.familie p 11,00  4,00  

128 Nederland 2252-2261 water p 10,00  4,00  

129 Nederland landschappen p 10,00  4,00  

130 Nederland 2352-2361 world press p 9,00  2,00  

131 Rusland/Nederl. stockboek g   3,00  

132 Rusland  stockboek p/g   4,00  

133 Nederland stockkaart o/g 150,00  6,00  

134 Nederland stockkaart g 150,00  5,00  
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135 Nederland stockkaart p 110,00  4,00  

136 Nederland 141-143+212-219 p/g 76,00  6,00  

137 Motief Cept op stockkaart p 125,00  5,00  

138 Nederland 2 velletjes uit 2012 g 28,00  5,00  

139 Nederland 3632-3641 natuur g   5,00  

140 Nederland 2 vrachtbrieven 1905/1908     4,00  

141 Nederland nr 34-44 g 178,00  25,00  

142 Nederland nr 45-46 g 50,00  7,00  

143 Nederland nr 47 g 175,00  25,00  

144 Nederland nr 49 kroning g 150,00  22,50  

145 Nederland nr 84-86 g 70,00  10,00  

146 Nederland nr 82-83 p 32,00  5,00  

147 Nederland nr 132-133 g 26,50  4,00  

148 Nederland 
Collectie in 3 albums t/m 
1994 p 600,00  30,00  

149 Nederland 
Davo album 
automaatboekjes     10,00  

150 Nederland 
Davo album 
postzegelboekjes     10,00  

    TOTAAL 1.605,60  
 


