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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 

datum:  juni 2022 - 16e jaargang – nummer: 197 
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, 

 

Onze bijeenkomsten in mei zijn weer goed bezocht. Op de openbare bijeenkomst in de Bunthoef van 

zaterdag 7 mei konden we zo’n 60 bezoekers welkom heten, en op de ledenbijeenkomst op 11 mei 

waren ruim 40 leden aanwezig. Een leuke clubveiling met een groot aantal mooie 

catalogi en leuke verzamelingen trok ieders belangstelling. Daarna volgde de 

grote voorjaarverloting. De commissie had een prachtige prijzentafel 

bijeengebracht met vele leuke prijzen. Er werden ook nog enkele hapjes 

geserveerd en rond 22.45 uur gingen alle aanwezigen weer met een goed gevoel 

naar huis.   Het is natuurlijk al weer bijna juni en we denken vooruit naar de 

vakantieperiode die aanstaande is. Velen van u zullen net als ik enkele dagen of 

weken er op uit gaan en wellicht andere streken of landen bezoeken. In de maand 

juni hebben we nog twee bijeenkomsten en wel op zaterdag 4 juni en onze laatste 

ledenbijeenkomst op 15 juni in de zaal van camping ’t Haasje. Daarna zijn we er twee maanden niet 

maar in september beginnen we weer met het nieuwe seizoen. 

 

Namens het bestuur en alle medewerkers wens ik u allen een fijne vakantie. Graag tot ziens op onze 

bijeenkomsten. 

 

Uw voorzitter  

Peter Hendrickx  

Nieuwsbrief 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl


 

 

2 

 

 
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:   15/6, 21/9, 19/10, 16/11, 

21/12/2022. 

  

Verslag Ledenbijeenkomst 11 mei 2022 
 
De voorzitter heet om 20.00 uur de 42 aanwezigen hartelijk welkom. Hij wijst 

op het prachtige prijzenpakket van de verloting later op de avond en de inzet van leden om dit alles tot 

stand te brengen. 

In de rondvraag worden wederom vrijwilligers gevraagd voor de feestcommissie ter gelegenheid van 

ons 50 jarig bestaan volgende jaar. Eén vrijwilliger is inmiddels bekend, Dhr. In ‘t Groen heeft zich 

beschikbaar gesteld, maar er zijn uiteraard nog meer vrijwilligers nodig om dit evenement tot een 

groot succes te maken. Dus geef u op! 

Een lid miste de appelflappen vanavond heel erg maar zij werd gerustgesteld met de mededeling dat er 

met de Kerstbijeenkomst dit jaar weer appelflappen zullen zijn. Een kleine compensatie voor het 

gemis was wellicht de bittergarnituur later op de avond. 

De veiling verliep vlotjes en de winnaar van de Toto was Dhr. Krooswijk. Proficiat! 

Na de afrekening volgde de Loterij met veel dank aan de sponsoren en de vrijwilligers die er aan  

hebben bijgedragen om dit mooie resultaat neer te zetten. 

Annie van de bediening gaf een kleine modeshow na het winnen van een winterpakket bestaande uit 

een shawl, handschoenen en een wintermuts. 

Kortom het was een gezellige avond. De voorzitter sloot de bijeenkomst rond 22.45 uur en wenste 

ieder een goede thuisreis. 

(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   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%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
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fimages%2Fhomeknop%2Fhome-nieuws-knop.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F56-publicaties%2Fde-brug%2F22-de-brug-jg-35-nr-251-oktober-2015%3FItemid%3D109&docid=dCltZmB_U_IrwM&tbnid=a21rTJuWM3apwM%3A&vet=12ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM..i&w=225&h=225&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=rondzendverkeer&ved=2ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM&iact=mrc&uact=8
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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 nieuwe Oosterhouter Post wilt inzien, dan kan 

dat door hier te klikken.   

 

 

Dat kan ook "bladerbaar" : Oosterhouter Post mei 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 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/114/41458ISSUE114_kVAY_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/114/0a5f99d28108916453e0baf9daa80367
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/
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Bij onze buren:   
 

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

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

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

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

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

 
 

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

 

 

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

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

 
 

Nieuwsbrief: 
 

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

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

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

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

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

controleren op berichten van onze vereniging.  

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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.depostiljon.net/clubbladpdf
http://www.depostiljon.net/
http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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200 jaar Girolamo Luxardo S.p.A. 

 
Poste Italiane heeft op 23 maart 2021 een zelfklevende postzegel uitgegeven die behoort tot de 

thematische serie “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” "de uitmuntendheid van het 

productie- en economische systeem" gewijd aan ‘Girolamo Luxardo S.p.A.’ Uitgegeven door het 

ministerie van Economische Ontwikkeling, ter gelegenheid van de 

tweehonderdste verjaardag van Luxardo met een waarde van tarief B 

gelijk aan € 1,10. - Oplage: 300.000 exemplaren, in vellen van 

vijfenveertig exemplaren. De postzegel is 

gedrukt door het ‘Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato S.p.A’., in rotatiedruk, op wit 

papier, neutraal gecoat, zelfklevend, niet-

fluorescerend.  Ontwerp: Filatelistisch 

Centrum van het Operationeel Management 

van het Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato S.p.A.  

De  afbeelding is een vintage ansichtkaart, 

bewaard in het Regionaal Instituut voor ‘Istrische-Fiumano-Dalmatische 

Cultuur’ van Triëst, gemaakt rond 1930, met een vrouw met de klassieke 

gevulde fles Maraschino, (kersenlikeur) die het bedrijf sinds 1821 

produceert, met ernaast een glas  met het Luxardo-logo. Verder als tekst: "LUXARDO", "ITALIA" 

en de tariefaanduiding "B". 

Hoewel niet alleen gewijd aan voedsel, besteedt de serie ‘uitmuntendheid van het 

productiesysteem’ sinds 2014 aandacht aan  jubilea van min of meer beroemde merken van de 

Italiaanse  agrovoedingsindustrie. Als start van de serie was er in 2014 een postzegel ter herdenking 

van het 50-jarig bestaan van Nutella, compleet met een verpakking op de voorgrond.  

 

 

Porselein uit Taiwan: 

China beschouwt Taiwan als afvallige Chinese provincie. Maar meerderheid van de inwoners van het 

eiland ten oosten van China wil dat het land onafhankelijk blijft Begin 17de eeuw beschouwde China 

dit eiland echter nog helemaal niet als Chinees grondgebied. Het was de Nederlandse VOC die ervoor 

zorgde dat Chinezen zich permanent op Taiwan gingen vestigen.  

Nederland heeft een sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van Taiwan. In 

een tijd dat China geen 

enkele interesse in het eiland 

had, zorgde de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie 

ervoor dat zich voor het eerst 

een Chinese bevolking op 

het eiland vestigde. Aan het 

begin van de 17e  eeuw, toen 

de eerste VOC-schepen in de 

Aziatische wateren 

verschenen werd Taiwan bewoond door koppen-

snellende Austronesische stammen. Avontuurlijke Chinezen - piraten, vissers en enkele dappere 

handelaren – die het eiland bezochten hadden contact met de lokale bevolking, maar hieraan waren 

veel risico’s verbonden. De VOC had aanvankelijk niet veel interesse in Taiwan, een land met een 

fraai natuurschoon. Het land werd Formosa genoemd – de Portugese naam voor ‘mooi’. De VOC had 

vooral belangstelling voor handel met China. Onder andere het porselein en de zijde die daar 

verkrijgbaar waren brachten elders in Azië, en vooral ook op de Europese markt, een fortuin op. 

Nederland, of eigenlijk de VOC, heeft een sleutelrol gespeeld in de geschiedenis van Taiwan. In een 

tijd dat China geen enkele interesse in het eiland had, zorgde de Verenigde Oost-Indische Compagnie 

ervoor dat zich voor het eerst een Chinese bevolking op het eiland vestigde. De Chinezen hadden 

De Austronesiërs of Austronesische volkeren, soms 
aangeduid als Austronesisch-sprekende volkeren, 
zijn een grote groep mensen in Taiwan, Maritiem 
Zuidoost-Azië, Micronesië, de kust van Nieuw-

Guinea, de eilanden  

van Melanesië, Polynesië en Madagaskar, 
die Austronesische talen spreken. Austronesische 

minderheden zijn ook te vinden 
in Vietnam, Cambodja, Myanmar, Thailand, Hainan, 
de Comoren, en de Torreseilanden. De landen en 
gebieden die voornamelijk worden bevolkt door 

Austronesisch sprekende volkeren, worden soms 
gezamenlijk Austronesië genoemd.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maritiem_Zuidoost-Azi%C3%AB&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maritiem_Zuidoost-Azi%C3%AB&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Micronesi%C3%AB_(eilandengroep)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Guinea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Guinea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polynesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madagaskar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Austronesische_talen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambodja
https://nl.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hainan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comoren_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Torreseilanden
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echter geen enkele behoefte de Nederlanders op hun kusten handel te laten drijven, vooral nadat de 

VOC de havenstad Macao had aangevallen. Hoewel bewoond en bestuurd door de Portugezen, was 

Macao in de ogen van het keizerlijke hof in Beijing,  Chinees grondgebied. 

Toen de VOC begon aan de bouw van een fort op de Penghu-eilanden in de Straat van Taiwan, 

verzamelde zich dan ook een Chinese legermacht om de Nederlanders te verdrijven. In de hierop 

volgende onderhandelingen lieten de Nederlanders zich overtuigen de eilanden te verlaten. Ze namen 

de wijk naar Taiwan; het Chinese en het Nederlandse 

kamp waren het er over eens dat dit geen Chinees 

grondgebied was. (Dit in tegenstelling tot het huidige 

Chinese standpunt) In 1624 begon de VOC aan de bouw 

van een fort in het zuidwesten van Taiwan, nabij het 

huidige Tainan. Hoewel de VOC-functionarissen zich 

aanvankelijk concentreerden op de handel met China en 

Japan, ontdekten ze al gauw dat ook Taiwan zelf 

winstgevend kon worden. De bodem aan de westkant van 

het eiland, gevormd door de rivierafzettingen vanuit de 

centrale bergrug, was bijzonder vruchtbaar. Als men het in 

cultuur kon brengen, met rijstvelden en - nog 

winstgevender - suikerplantages, viel daar veel geld te 

verdienen. Arbeid was echter het probleem. De 

oorspronkelijke bewoners van Taiwan waren geen 

landbouwers. Het overbrengen van Nederlandse boeren 

was te kostbaar. Het antwoord was: Chinese boeren. 

De Nederlanders gebruikten Formosa (Taiwan) als een 

uitvalsbasis voor de handel met Japan en China. De 

Nederlanders kochten van de lokale bevolking onder andere agaat, textiel, zout en koper in ruil 

voor bukskin, een dikke licht geruwde stof, geheel of gedeeltelijk uit wol gemaakt.  Later werden 

Chinese landarbeiders naar Formosa gebracht voor de teelt van suikerriet en rijst. De Nederlanders 

voerden hertenvlees, gedroogde vis en suiker uit naar Japan in ruil voor zilver. Met de inkomsten van 

de export naar Japan en lokale winsten werd in China zijde en satijn, geneeskrachtige kruiden, 

porselein en goud gekocht. Deze waardevolle producten werden vervolgens naar Nederland 

verscheept. Tijdens de Nederlandse periode waren de handelsactiviteiten in Formosa zeer lucratief. In 

1649 was het aandeel van de handel met Formosa een kwart van de totale inkomsten in Azië en alleen 

de handel met Japan leverde nog meer op.  

(Anna C. van der Maade – 200721) 

 
Insuline: 
 

Ter gelegenheid van de  100e verjaardag van deze levensreddende ontdekking werd op 15 april 2021, 

in Canada een boekje met 10 PermanenteTM  binnenlandse 

tariefs postzegels  uitgegeven (130.000 velletjes) met de 

afbeelding van een van de eerste insulineflacons en een 

afbeelding van de notities van Dr. Frederick Banting. 

Insuline werd in 1921 ontdekt door Frederick Banting, 

Charles Best, James Collip en John Macleod aan de 

Universiteit van Toronto. Voor hun werk kregen Banting 

en Macleod in 1923 gezamenlijk de Nobelprijs voor 

fysiologie of geneeskunde; ze kozen ervoor om het 

prijzengeld te delen met Best en Collip. In 1934 werd 

Banting geridderd en werd sir Frederick Banting. Vandaag de dag worden miljoenen mensen met 

diabetes nog steeds behandeld met dit levensreddende medicijn. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Agaat_(vari%C3%ABteit)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koper_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bukskin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suikerriet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijde_(textiel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Satijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneeskrachtige_kruiden
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Canadese onderzoekers hebben een lange geschiedenis van het 

maken van vooruitgang in de geneeskunde. Vóór de ontdekking 

van insuline kreeg een persoon met type 1 diabetes een 

doodvonnis. Insuline wordt beschouwd als een van 's werelds 

belangrijkste medische ontdekkingen en 

levensreddende behandelingen en is 

een van Canada's grootste bijdragen 

aan medisch onderzoek. 

Insuline verlaagt de 

bloedsuikerspiegel (bloedglucose). 

Het lichaam maakt van bloedsuiker 

energie om van te leven. Insuline 

zorgt ervoor dat bloedsuiker kan 

worden opgenomen door alle cellen in 

het lichaam. De alvleesklier maakt 

insuline aan en die komt terecht in 

het bloed, dat door het hele lichaam stroomt. Aan de buitenkant 

van elke cel van het lichaam zit een soort ‘uitkijkpost’ voor 

insuline. Zodra die insuline ziet langskomen in het bloed, geeft 

hij een seintje aan de cel, zodat de deur opengaat om bloedsuiker 

binnen te halen. 

Soorten insuline: Als je lichaam zelf geen insuline maakt, moet je 

insuline spuiten, of een insulinepomp gebruiken. Er zijn 

verschillende soorten insuline, met een verschillende werking. 

Zo is er snelwerkende insuline die snel in het bloed wordt 

opgenomen en die in korte tijd de bloedsuiker verlaagt. Ook is er 

insuline met een langzame werking, en allerlei tussenvormen. 

 

De Zwitserse Diabetes Stichting viert 100 jaar insuline met alle 

diabetesorganisaties in Zwitserland en andere gespecialiseerde 

instanties. Een speciale zegel ter ere van het vitale hormoon is 

uitgegeven ter gelegenheid van dit jubileum. 

De afbeelding op de 

zegel toont de 

zogenaamde tertiaire 

structuur van insuline, 

weergegeven als een 

3D-model. Het is een 

illustratie van het 

insulinemolecuul in de 

vorm van een 

bandmodel, waarin 

delen van de binnen-

structuur van de twee 

aminozuurketens zicht-

baar worden. Deze doen 

denken aan slingers.    

 

 

(Anna C. van der Maade – 210420) 

 

 



 

 

9 

 

Eerbetoon aan Gastone Rizzo, de "meester van de postzegels" 

 
Poste Italiane heeft op 9 mei 2022 een postzegel, met een waarde van € 1,10 uitgegeven, in  de 

thematische serie "il Senso Civico" opgedragen aan Gastone Rizzo, voormalig erelid van de Italiaanse 

Filatelistische Persunie ‘Unione stampa filatelica italiana’, op de 

honderdste verjaardag van zijn geboorte. De postzegel is gedrukt in een 

oplage van driehonderdduizend exemplaren door het ‘Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato’ met een ontwerp van Marco Ventura.  

De zegel toont een portret van Gastone Rizzo omringd door 

schoolmeisjes, met een vergrootglas waarin een detail van een postzegel 

wordt weerspiegeld; op de achtergrond een geblokt blad waarop het 

opschrift "Franco Bollino" staat. 

Rizzo overleed op 2 mei 2019 en werd in de jaren vijftig beroemd om 

zijn ongewone lesmethode: hij gebruikte postzegels om de aandacht van 

kinderen te trekken en hen de verschillende onderwerpen uit te leggen.  

Zijn lesmethoden waren innovatief en effectief, gewaardeerd in Italië en 

daarbuiten – door veel kranten is er aandacht aan gegeven  RAI  maakte een documentaire over de 

Montessori-lesmethode die sinds de jaren '40 is ontwikkeld: het onderwijzen van de verschillende 

schoolvakken met de pedagogische hulp van postzegels. Mooi en vol details zijn de met de hand 

geïllustreerde posters die in de klas worden opgehangen, passend bij de les van de dag en de postzegel 

als visuele ondersteuning. Rizzo vertelt het in de autobiografie "Gastone Rizzo, The master of stamps” 

in "A school like this" uit 2012. 

Dankzij deze bekendheid begon hij samen te werken met het tijdschrift "Il collezionista" van Bolaffi, 

maar vanaf 1952 vooral met het bedrijf Althea uit Parma, dat bij haar  ,Cremifrutto’ (zoetwaren - 

fruitrepen) postzegels als 

presentje cadeau gaf. Hij richtte 

ook de club "Franco Bollino"  

(1953) op, een door hem geleid 

filatelistisch bulletin dat met 

zijn 175 duizend leden in 1964 

de belangrijkste filatelistische 

club voor kinderen ter wereld 

werd. Zijn manier van werken 

werd gebundeld in de 

autobiografie ‘De meester van postzegels in 'een school als deze’, gepubliceerd in 2012 door USFI. 

Hij was 97 jaar toen hij overleed in 2019 en voor iedereen was hij "de meester van de postzegels". 

Weinigen, misschien niemand, hadden zich net als hij zo ingezet voor de verspreiding van het 

verzamelen van postzegels onder jongeren. Generaties jongens en meisjes van de ‘Bassa Veronese’, en 

in het bijzonder die van Sustinenza, hebben het alfabet geleerd en de wiskunde geleerd door middel 

van afbeeldingen van postzegels, met de hand gemaakt met potloden en penselen.                                               

(Frans Haverschmidt – 220524) 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

 

Veilinglijst op pagina’s 13 t/m 17 

 

       u kunt ook schriftelijk bieden  via:  

                                                       

petercmhendrickx@home.nl  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 !!! 

 

 

uw reacties 
 

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

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

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

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

bezocht kunnen worden. 
 

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

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 
 

 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en 

Belgische evenementen 
 

 

Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en clubmiddag elke 1e woensdag 

van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl – 

pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
http://www.pvbreda.nl/
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:info@hertogpost.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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Alle activiteiten vinden plaats in: Dorps- en Verenigingsgebouw Amicitia – Schimmelpenninckstraat 14 - 4461 AH  

Kloetinge 
Informatie: - Secretaris / Ledenadministratie Filatelistenvereniging De Bevelanden - P.J. van Eijkeren - 0113-228562 - 06-

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

 

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

 

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

op eerste zaterdagen van de maand. - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang 
Є 0,50,  parkeren gratis. Info: ceespijpers@casema.nl  - tel. 0162 432738 -  www.oosterhouterpost.nl   

 

Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal – 13.00-16.00 u – (iedere 1e zaterdag van de 

maand). Toegang gratis. 
 

Tilburg: V.P.T.-Tilburg organiseert maandelijks op de eerste woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en op 

feestdagen) een clubbijeenkomst in zaal Havana van Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 te 5043 RX Tilburg van 

19.30 tot 22.15 uur. De toegang is vrij, parkeren is gratis. Informatie bij: harriedekok37@gmail.com en vpt-tilburg@ziggo.nl  
 

Venlo:  Data van de gratis toegankelijke ruilbeurzen van vereniging Phila Venlo in 2022:  zondag 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: 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 tentoonstellings-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: 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 

 

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 

 

Heist op den Berg: 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 

 

Perk: 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 

 

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 

 

 

 

mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:info@philavenlo.nl
http://www.philavenlo.nl/
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No. Land Omschrijving p/o/g 
Cat. 
prijs Limiet 

1 Curacao nr 71-71a+72-72a g 40,00  7,00  

2 Ned.Indie Luchtpost 6-12+14-17 g 17,25  2,20  

3 Ned.Indie Luchtpost 13 p 50,00  8,00  

4 Ned.Indie Port nr 3 z.gom o 30,00  5,00  

5 Ned.Indie Port nr 4 g 30,00  5,00  

6 Duitse Rijk samendruk K23 g 35,00  4,00  

7 Duitse Rijk samendruk W47 p 40,00  5,80  

8 Duitse Rijk samendruk S36 o 24,00  3,20  

9 Bund/Berlijn  diversen op 13 stockkaarten o/g   5,00  

10 Nederland PZB en combinatie in map p  120,00  5,00  

11 Nederland Vel 2104-2113 p 10,00  4,00  

12 Nederland 4 series modern g 35,00  5,00  

13 D.D.R. stockboek  g   5,00  

14 Nederland vel 2065-2077 p 11,00  4,00  

15 Nederland vel 2285-2294 p 11,00  4,00  

16 Nederland vel 2752-56 Suriname p 19,20  5,00  

17 Nederland vel 2842-44 Zuidafrika p 19,20  5,00  

18 Nederland vel 2957-2966 p 20,00  5,00  

19 Nederland vel 2925-2934 p 20,00  5,00  

20 Nederland vel 2915-2924 p 20,00  5,00  

21 Nederland nr 95 p 48,00  8,00  

22 Nederland nr 96 o 20,00  3,40  

23 Nederland nr 97 o 40,00  6,00  

24 Nederland nr 98 o 70,00  10,00  

25 Nederland nr 99 g 55,00  8,00  

26 Nederland nr 100 g 45,00  7,00  

27 Nederland Davo album 1852-1982 g 350,00  17,50  

28 Duitsland Davo album 1970-1990 p/g 300,00  10,00  

29 Frankrijk stockboek p/g   7,00  

30 Oost Europa stockboek p/g   3,00  

31 D.D.R. 256-259 g 75,00  8,00  

32 D.D.R. 286-288 g 150,00  15,00  

33 D.D.R. 282-283 g 45,00  5,00  

Veiling 471– juni 2022 
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34 D.D.R. 261-270 g 150,00  15,00  

35 D.D.R. 453-458+577-585 Type A p 56,00  6,00  

36 D.D.R. 362-379 p/o  45,00  5,00  

37 Duitsland Bund 121-122 p/o 50,00  5,00  

38 Duitsland Bund 141-142 p/o 35,00  3,60  

39 Duitsland Bund 139-140 p/o 75,00  7,60  

40 Duitsland Bund 117-120 p/o 55,00  5,60  

41 Duitsland Bund 113-115 p/o 45,00  4,60  

42 Duitsland Bund 111-112 p/o 40,00  4,00  

43 Sovjet Zone Thuringen blok 3AX p 20,00  2,00  

44 Nederland nr 2 paartje g 180,00  15,00  

45 Nederland series uit 1940-1945 p 68,00  5,00  

46 Nederland series uit 1945-1949 p 108,00  8,00  

47 Nederland series uit 1935-1940 g 86,00  7,00  

48 Nederland series uit 1941-1948 p 72,00  6,00  

49 Motief Ruimtevaart stockboek g   2,00  

50 Japan stockboek 700 zegels g   5,60  

51 Ned.Overzee stockboek g   5,00  

52 Nederland FDC 99-248 in 2 albums o/b   5,00  

53 Nederland FDC 249-372 in 2 albums o/b   5,00  

54 Suriname 187 FDC's in 2 albums onb   6,00  

55 Antillen 182 FDC's in 2 albums onb   6,00  

56 Wereld div FDC's in klein album o/b   2,00  

57 Wereld doos 9 stockboek g   12,50  

58 Diversen 2 lege stockboeken zw.bl.     3,00  

59 Diversen 4 lege stockboeken wi.bl.     3,00  

60 Polen stockboek g   3,60  

61 Motief dieren/vogels stockboek g   1,00  

62 D.D.R. stockboek g   1,60  

63 Motief Sport 2 stockboekjes g   2,60  

64 Polen stockboek g   1,60  

65 Motief koetsen etc stockboekje g   1,00  

66 Motief bloemen etc 2 stockboekjes g   2,00  

67 Motief Sport 2 stockboekjes g   2,00  

68 Diversen 2 lege stockboeken wi.bl.     1,50  

69 Nederland Jaarcollecties 1990-1991 p    2,00  

70 Nederland 332-345+956-958 p 48,30  4,60  
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71 Nederland 332V-337V 4 blok p 16,00  1,60  

72 Nederland 602-606 o 28,00  2,60  

73 Nederland 607-11+617-35+702-06 p 76,40  7,40  

74 Nederland 707-11+738-51 p 60,50  6,00  

75 Nederland blok 854,M261,1313 p 37,60  3,40  

76 Nederland 973-7,1077-2,1320,2077-2 p 20,30  2,40  

77 Nederland kerst 1992,95,99,2000,2002 p 58,00  5,00  

78 Nederland 7 kinderblokken 1975-1981 p 23,80  3,40  

79 Nederland 10 kinderblokken 1983-1992 p 39,90  4,00  

80 Nederland 7 kinderblokken 1992-1998 p 46,20  4,60  

81 Nederland 2566-7,2577/92,V2593-02 p 43,00  4,60  

82 Nederland stockboek p/g   12,50  

83 Nederland diverse frankeringen     1,00  

84 Engeland stockkaart the Queen g   2,00  

85 Wereld/Europa stockboek g   6,40  

86 U.S.A. Celebrate 1930S-1940S p   5,00  

87 Diversen leeg Lindner stockboek     5,00  

88 Diversen leeg stockboek bruin     5,00  

89 Diversen leeg Linder album     1,00  

90 Wereld stockboek p/g   3,00  

91 Brazilie/Colomb stockboek p/g   3,00  

92 Amerika stockboek g   3,00  

93 Wereld stockboek p/g   3,00  

94 Nederland stockkaart g   5,00  

95 Nederland stockkaart    g   4,00  

96 Nederland stockkaart g   4,00  

97 Nederland kaart 2 velletjes g   5,00  

98 Nederland brief uit 1883     4,00  

99 Nederland Dienstzegels p   4,00  

100 Nederland kaart beleef de natuur g   5,00  

101 Nederland maximumkaarten 1/210     3,00  

102 Nederland 50 FDC's in mappen     4,00  

103 Motief kaart CEPT zegels p    5,00  

104 Nederland kaart 2 velletjes g   5,00  

105 Nederland stockkaart p/g 40,00  4,00  

106 Faroer kaart 15 series p   3,00  
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107 D.D.R. stockboek g   5,00  

108 Wereld stockboek g   5,00  

109 Motief dieren/bloemen stockboekje g   2,60  

110 Nederland Port 1-2 g 35,00  6,00  

111 Nederland Roltanding 94-97 o 60,00  10,00  

112 Nederland 270-277+279-282 g 70,00  7,60  

113 Nederland 346-349 o 550,00  60,00  

114 Nederland V886-888 Amphilex o 75,00  12,50  

115 Nederland 601-616 (1953) p 61,50  6,00  

116 Nederland Vel 2325-2334 Kunst p   6,00  

117 Nederland Kon.Familie vellen 1-3 p   6,00  

118 Nederland Mooi Ned. Verzamel 1+2 p   3,00  

119 Nederland Mooi Ned. Verzamel 7+8 p   3,60  

120 Nederland 941-958 in blokken van 4 p 104,00  10,00  

121 Nederland 2001 Jaarcollectie vellen p 120,00  10,00  

122 Nederland 350-355 zomer 1940 p 43,00  7,00  

123 Nederland 474-489 Wilhelmina p 168,00  30,00  

124 Nederland 500-512 (1948) p 19,50  3,00  

125 Nederland stockboek 1945-2000 p 300,00  5,00  

126 Nederland stockboek 1988-1994 p+g 450,00  8,00  

127 Frankrijk boek speciale uitgiften etc. g   3,00  

128 Belgie blok 15 p 36,00  5,00  

129 Portugal map met 30 blokken/mapjes p 250,00  8,00  

130 Griekenland stockboek g   5,00  

131 Wereld stockboek g   5,00  

132 Wereld stockboek g   5,00  

133 Nederland stockboek g   1,00  

134 Wereld stockboek g   5,00  

135 Wereld dik stockboek g   10,00  

136 diversen 31 herdenkingsenveloppen onb   3,40  

137 diversen leeg stockboek     5,00  

138 Wereld 5 kleine stockboekjes     2,00  

139 Zwitserland dik stockboek     10,00  

140 Wereld 5 kleine stockboekjes     2,00  

141 diversen leeg DAVO blokken/zegels     10,00  

142 USA/Monaco stockboek met poststuk     3,00  
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143 Wereld 
stockboek met zilveren 
zegel     3,00  

144 Wereld stockboek met poststuk     5,00  

145 Wereld stockboek     3,00  

146 Duitsl. Fra.Zone Wurttemberg 28-37 g 240,00  40,00  

147 Duitse Rijk serie 158-176 g 75,00  8,00  

148 Belgie serie 126-128 o 85,00  8,00  

149 Nederland serie 556-560 kerken p 90,00  13,00  

150 Nederland serie 356-376 tralie p 190,00  25,00  

    TOTAAL 926,70  
 


