
 

 

1 

 

 

Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  juli 2022 - 16e jaargang – nummer: 198 
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. 

 

 
Vakantie: 
 
Beste postzegelvrienden, 

 

De maanden juli en augustus zijn voor ons postzegelaars vakantiemaanden.  Niet dat u nu verplicht in 

de zon moet gaan liggen !  Gelukkig bepaalt u zelf of u – ook in deze soms wat warme dagen – met uw 

verzameling bezig wilt zijn. En afgezien daarvan, ook in de zomer zijn er dagen die aantrekkelijk zijn 

om binnen te zitten. 

En gaat u op reis, soms naar afgelegen landen, of soms dichterbij dan zijn er op de plaats van uw 

bestemming vaak interessante zaken zoals postmusea, een (buitenlands) postkantoor, een 

postzegelwinkel. En -  ideetje ! - vaak ook leuk voor de ontvangers, stuurt u eens een ‘ouderwetse’ 

ansichtkaart, met daarop een leuke postzegel.  

Verder duurt het maar twee maanden. In september zijn we terug en organiseren we weer onze 

verenigingsavonden en onze zaterdagbijeenkomsten in de Bunthoef Als u uw verzameling nog niet 

compleet hebt, kunt u natuurlijk weer op onze clubavonden terecht bij de mensen van de stuivertafel. 

En via de maandelijkse veiling kunt u vaak voordelig aan aanvullingen voor uw collectie komen.  

De eerstvolgende ledenbijeenkomst bij camping “ ’t Haasje” is op 21 september a.s. Noteert u dat alvast 

in uw agenda.   

  

U bent van harte welkom….. en geniet van de vakantie en van uw verzameling ! 

 

 

 

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

21/12/2022. 

  

Verslag ledenbijeenkomst 15 juni 2022 

 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de laatste ledenbijeenkomst voor de vakantie en heet de 34 leden 

hartelijk welkom. 

Als eerste  memoreert hij het overlijden van Arnold van Bijnen die 4 juni jl. op 80 jarige leeftijd is 

overleden. Arnold heeft een aantal jaren in de kascontrole-commissie gezeten en heeft daardoor een 

grote bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de vereniging. 

Vervolgens vraagt hij nogmaals om vrijwilligers voor de feestcommissie om het 50 jarig bestaan van de 

vereniging mede te organiseren. Een lid heeft zich al gemeld, De heer In ’t Groen. Als er zich verder 

geen vrijwilligers melden wordt de suggestie geopperd om dan maar van al dat gereserveerde geld met 

het bestuur een vakantie te boeken op Kreta, hetgeen binnen het bestuur positief werd ontvangen. De 

exacte datum van de oprichting van de vereniging is 13 februari 1973, Iedereen kan en mag ideeën 

doorgeven aan het bestuur. Aan het einde van de avond meld de heer Ort zich ook voor de 

feestcommissie. 

In de rondvraag wordt gevraagd om de prijzen in de rondzendboekjes duidelijk te vermelden aangezien 

daardoor wel eens fouten ontstaan. 

De Bunthoef gaat verbouwen, de gemeente zoekt een oplossing voor een onderkomen elders. 

Na de veiling  delen twee leden de totoprijs, dhr Ort en dhr Brouwers, zij kunnen van al dat geld mee 

naar Kreta! 

De voorzitter sluit de bijeenkomst rond 21.30 uur en wenst iedereen een goede thuiskomst. 

(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    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 nieuwste 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’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POSTEX IN BARNEVELD. 

 
De meesten van u zijn gewend om de Postex in oktober te bezoeken in Apeldoorn. 

Echter deze wordt nu in de toekomst gehouden in Barneveld in de Veluwehal. 

Deze hal is geen onbekende locatie voor velen, in het verleden werden hier een aantal andere beurzen 

gehouden. 

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/
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Postex zal dit jaar wel gehouden worden in het vierde weekend van oktober t.w. 28 en 29 oktober 2022. 

De openingstijden zijn op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

De Veluwehal ligt op de Nieuwe Markt 6, 3771 CB  

BARNEVELD.  

Er hebben zich inmiddels weer vele handelaren aangemeld 

voor dit evenement, ook een aantal Belgische handelaren 

zullen aanwezig zijn. De gespecialiseerde verenigingen 

hebben ook dit jaar weer een plekje gevonden, er zullen een 

16-tal verenigingen hun promotiestand hebben. 

De Filatelistische Contactgroep Oost Europa houdt haar jubileum en De Vliegende Hollander zal ook 

met diverse kaders deelnemen. 

Raadpleegt u ook de website www.Postex 2022 voor de actuele informatie, hier kunt u zich ook opgeven 

voor de nieuwsbrief, die binnenkort uit komt met de nodige informatie. 

Voor overige vragen kunt u mailen naar coro65al@kpnmail.nl  en zullen uw vragen zo spoedig mogelijk 

worden beantwoord. 

Leen Louwerse, coordinator Postex  

 

  
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.  

 

 

Wilt u de Nieuwsbrief van de KNBF alvast even inzien kijk op 

deze link: https://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief 

 

 

 

Charles Baudelaire: 
 

Charles-Pierre Baudelaire (1821 - 1867) was een Frans dichter., de "Dante van een gevallen tijdperk" 

volgens  Barbey d'Aurevilly (criticus en romanschrijver 1808-18889), gericht op het classicisme, op het 

kruispunt tussen Parnassus (oud-grieks)  en symbolisme (gericht op 

verleden en het onderbewuste), voorvechter van "moderniteit", 

neemt een aanzienlijke plaats in onder Franse dichters voor een 

verzameling werken, minder uitgebreid dan bijvoorbeeld het werk 

van zijn tijdgenoot Victor Hugo.  (Baudelaire vertelde zijn uitgever 

open dat zijn bundel misschien te veel op een pamflet leek...), maar 

dat zijn werk zijn leven zou hebben vormgegeven: “Les Fleurs du 

mal”.  

Baudelaire werd geboren als zoon van Joseph-François Baudelaire 

(1759-1827), een uitgetreden priester en een ontwikkeld man, die 

warmliep voor de ideeën van de Verlichting en een liefhebber was van schilderkunst. Hij overleed toen 

Charles vijf jaar oud was. Zijn moeder Caroline was vierendertig jaar jonger dan zijn vader.  

mailto:coro65al@kpnmail.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
https://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
https://www.phil-ouest.com/Anniversaires.php?u=0409
https://www.phil-ouest.com/Anniversaires.php?u=0831
https://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=%20B_Aurevilly
https://www.phil-ouest.com/Series.php?Nom_serie=Symbolisme
https://www.phil-ouest.com/Timbre.php?Nom_timbre=Victor_Hugo_1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fleurs_du_mal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fleurs_du_mal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_(stroming)
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Baudelaire wordt beschouwd als de voorloper van het decadentisme. In 1857 verscheen de eerste uitgave 

van Les Fleurs du mal. Maar in het heersende burgerlijke tijdperk werden Baudelaires gedichten als té 

vrijmoedig en grensoverschrijdend gezien. Het grootste deel van de 

oplage werd in beslag genomen, nadat de Minister van Binnenlandse 

Zaken het boek als 'een regelrechte belediging van de wetten die het 

geloof en de moraal beschermen' had betiteld. Uiteindelijk werden 

zes gedichten uit de bundel verboden, om dat ze 'obscene of immorele 

uitdrukkingen bevatten' en 'kwetsend voor de eerbaarheid' zouden 

zijn.  

Op 21 april 2021 gaf La Poste een zegel uit van €  1,28 , met een 

afbeelding van Baudelaire en de tekst 1821-1867. 

Ook in 1951 werd, in de serie ‘Á la gloire de la poésie moderne’ een 

postzegel, met een nominale waarde van 8 F. met de afbeelding van 

Baudelaire uitgegeven. (Michel 926 / Yvert 908) 

  

In de debatten over de functie van de literatuur van zijn tijd, maakte Baudelaire poëzie los van de moraal 

en verkondigde het volledig voorbestemd zijn  voor schoonheid en niet voor waarheid. Zoals de titel 

van zijn bundel al doet vermoeden, probeerde hij verbanden te leggen tussen kwaad en schoonheid, 

voortvluchtig geluk en het ontoegankelijke ideaal (À une passante), geweld en wulpsheid (Une martyre), 

maar ook tussen de dichter en zijn lezer ("Hypocriete lezer, mijn medemens, mijn broer") en zelfs tussen 

kunstenaars door de eeuwen heen (Les Phares). Naast serieuze 

gedichten (Semper Eadem) of 

schandalige gedichten (Delphine 

en Hippolyte) uitte hij 

melancholie (Mœsta en 

errabunda), afschuw (Une 

carrion) en afgunst voor elders 

(L'Invitation au voyage) door 

middel van exotisme. 

Baudelaire wordt als een van de belangrijkste dichters van de Franse 

literatuur in de 19e eeuw beschouwd. Doorgaans wordt hij tot 

de symbolisten gerekend, maar in feite bevindt hij zich op een kruispunt van alle stromingen van die 

eeuw. Er zijn zowel duidelijke elementen uit de romantiek als uit het realisme te vinden, net zo goed als 

dat de 20e-eeuwse stromingen een doorontwikkeling zijn van zijn werk. 

(Anna C. van der Maade – 210421)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Decadentisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80_une_Passante#/media/Fichier:Charles_Baudelaire_-_%C3%80_une_passante_-_Zoeterwoudsesingel_55,_Leiden.JPG
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_literatuur_in_de_19e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_literatuur_in_de_19e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbolisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek_(stroming)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Realisme_(literatuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_literatuur_in_de_20e_eeuw_(tot_1914)
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Professor Gavriil Abramovich Ilizarov  
 
Prof. Gavriil Abramovich Ilizarov (1921 – 1992) was een Sovjetarts, bekend door de uitvinding van 

het naar hem genoemde  Ilizarov-apparaat voor het verlengen van de beenderen van ledematen en voor 

de naar hem vernoemde operatiemethode, de  Ilizarov-operatie. Ilizarov werd geboren in een arm 

Joods gezin in  Białowieża,  Polen. In 1928 verhuisde het gezin naar de ouders van zijn vader in de 

stad  Qusar  in  Azerbeidzjan, in debuurt van Qırmızı Qəsəbə. Hij studeerde af aan  Buynaksk  

Medical  Rabfac  (een onderwijsinstelling die is opgericht om arbeiders en boeren voor te bereiden op 

hoger onderwijs) in 1939 en ging naar de  Krim Medische Universiteit  in  Simferopol. 
Na het uitbreken van de  Grote Patriottische Oorlog (de Tweede Wereldoorlog) in 1941 werd de 

opleiding geëvacueerd  naar  Kyzylorda  in  Kazachstan. Na het beëindigen van zijn opleiding in 1944, 

werd Ilizarov verzonden naar een landelijk ziekenhuis in Dolgovka, 

een dorp in De Oblast (Regio / provincie) Kurgan  in  Siberië, 2000 

km het oosten van Moskou.  In 1950 verkreeg hij een positie binnen 

een Algemene Chirurgie-Afdeling van het Regionale Ziekenhuis 

Kurgan dat onder meer een dienstplicht als chirurg met de 

luchtambulance omvatte.  In 1955 werd hij hoofd van de afdeling 

Trauma en Orthopedie in het Regionaal Ziekenhuis voor 

Oorlogsveteranen in Kurgan 

Toen het werd ontwikkeld, vertegenwoordigde het Ilizarov-apparaat 

een revolutionaire vooruitgang die het mogelijk maakte om eerder 

onbehandelbare omstandigheden te corrigeren en door de botgroei te 

stimuleren op basis van het principe van osteogenese (de aangroei van 

het bot). Het apparaat werd vervolgens populair onder chirurgen over de hele wereld, omdat het kan 

worden gebruikt voor de behandeling van fracturen die niet naar tevredenheid zijn genezen en voor 

misvormingscorrectie. De techniek is echter complex en vereist specialistische kennis om deze optimaal 

toe te passen.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Ilizarov_apparatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Distraction_osteogenesis#History
https://en.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82owie%C5%BCa
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Polish_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Qusar_(city)
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Q%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1_Q%C9%99s%C9%99b%C9%99
https://en.wikipedia.org/wiki/Buynaksk
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabfac
https://en.wikipedia.org/wiki/Simferopol
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Patriotic_War
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Central_Asia#Evacuation_of_Soviet_citizens_to_Central_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyzylorda
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan,_Kurgan_Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_ambulance
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Omdat de ringfixator een externe fixator is, geeft deze relatieve stabiliteit. Als pinnen worden ingevoegd 

over verschillende vlakken in een multiplanaire  fixatie,de constructie biedt grote stabiliteit. Een veel 

voorkomend gebruik voor de  ringfixator  is osteogenese om botverlies, verkorting en misvorming te 

corrigeren. 

Ilizarov frames bieden een veelzijdig fixatiesysteem voor het beheer van bot-misvormingen, breuken en 

hun complicaties. De frames geven stabiliteit, behoud van zacht weefsel, verstelbaarheid en 

functionaliteit waardoor het bot zijn volledige osteogene (groei / beenvorming) potentieel kan realiseren. 

Het is belangrijk dat we een duidelijk en begrip hebben van de Ilizarov-beginselen van 

misvormingscorrectie om optimaal gebruik te kunnen maken van dit fixatiesysteem.  

Prof. Gavriil Abramovich Ilizarov begon zijn carrière met de 

behandeling van een aantal patiënten in westelijk Siberië, die waren 

teruggekeerd uit de Tweede Wereldoorlog met verschillende, niet goed 

herstelde fracturen. In de jaren 1950 begon Ilizarov te experimenteren 

met externe fixatie; in 1954 behandelde hij met succes zijn eerste 

patiënt, een fabrieksarbeider met een tibiale non-union (De vier 

belangrijkste factoren die de botgenezing beïnvloeden zijn 

biomechanica, osteogene cellen, spalken en groeifactoren. In sommige 

omstandigheden verloopt dit proces niet zoals verwacht en vindt 

genezing niet plaats zonder extra interventie).  Hij ervoer uitstekende 

resultaten, waardoor de genezingstijd aanzienlijk werd verkort. 

Gedurende deze tijd ontdekte hij ook, bij toeval, osteogenese voor 

botversterking toen hij eeltvorming waarnam bij een patiënt.  

Het werk van Professor G.A. Ilizarov werd gewaardeerd met een groot aantal nationale prijzen en 

medailles: Doctor van RSFSR, Uitvinder van de USSR, Lenin Prijswinnaar (1978), Held van de 

Socialistische Arbeid, de Orde van de Rode Banier, de Medaille voor Arbeid Moed, evenals 

met de hoogste orde van de USSR - drie Orden van Lenin. G.A. Ilizarov werd verkozen tot 

lid van de Russische Academie van Wetenschappen.  

Hij werd ook bekroond met veel internationale en andere nationale prijzen en medailles voor 

zijn grote bijdrage aan de medische wetenschappen, zijn internationale activiteit in de 

gezondheidszorg en hulp aan buitenlandse patiënten, voor het versterken van de 

internationale betrekkingen: Orde van de glimlach (Polen), Diploma's van ereburger 

(Milaan, Lecco, Rufina, Florence in Italië), ereburger van Nancy (Frankrijk) , Gouden Medaille voor 

Outstanding Labour (Italië), Laureate of Honor (Mongolië), Muse Prize (Italië), de hoogste orde van 

Italië –de Orde van Ere-Commodore, Orde van Onafhankelijkheid (Jordanië), Orde van Poolster 

(Mongolië), internationale Buccheri la Ferla award, erelid van de Macedonische kunstacademie, Robert 

Denise award (Australië), de Orde van Revolutie (Palestina), de Nessim Habif award (Genève) , de Orde 

van Vaandel met Gouden Toorn (Joegoslavië), de medaille van het Mexicaanse Instituut voor Sociale 

Verzekering, het Gedenkteken Gouden Florentijnse Munt (Italië), en anderen. 

Op 15 juni 2021 gaf de Russische Post een speciale zegen uit ter herdenking van de 100e verjaardag van 

de geboorte van Ilizarov. 

(Frans Haverschmidt – 210618) 

 

 

Kuna 
 
Wereldwijd kennen we veel namen van munteenheden. Ook in Europa hadden we een scala aan 

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

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

vreemde munten en bankbiljetten over hielden. En we bij betalen altijd eerst moesten omrekenen naar 

de eigen munteenheid. Nu we binnen Europa vrijwel overal met de Euro terecht kunnen is dat geld 

wisselen niet meer zo gebruikelijk. Wel nog voor Kroatië.  

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

onderverdeeld in honderd lipa. 'Kuna' is Kroatisch voor "marter" en verwijst naar het gebruik van 

martervellen als middeleeuws betaalmiddel.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroati%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroatisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
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De naam is niet gerelateerd aan de term koruna, die wordt gehanteerd voor de Tsjechische koruna 

(kroon).  'Lipa' is Kroatisch voor "linde". De waarde van de kuna is vrij 

stabiel ten opzichte van de euro en ligt op ongeveer € 0,07. De inflatie 

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

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

Door inflatie worden munten van 1 en 2 lipa steeds zeldzamer. Papiergeld 

is beschikbaar in coupures van 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 en 1000 kuna. 

Als Kroatië herdenkingsmunten uitgeeft, vertegenwoordigen die munten 

een waarde van 25 kuna. De kuna is de opvolger van de Kroatische dinar 

die vanaf de onafhankelijkheid in 1991 als overgangsmunteenheid had 

gediend. 

Ter herdenking van het feit dat de kuna 25 jaar geleden werd ingevoerd, 

gaf de Kroatische Post op 30 mei 2019 een postzegel uit met als afbeelding 

een kuna.  

(Frans Haverschmidt – 190726) 

 

 

 

 

 

Volgende Veilinglijst staat in de 

nieuwsbrief van 1 september, voor de 

(eerstvolgende) veiling tijdens de 

september ledenbijeenkomst ! 

U kunt ook schriftelijk bieden  via:  

                                                       

petercmhendrickx@home.nl  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

uw reacties 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjechische_kroon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linde_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inflatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coupure_(waardepapier)
mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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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  

 
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:: 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:    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 

 

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 
 
 

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:yapa79dw@kpnmail.nl
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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 10 september                                                                                                                                           

er, 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 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: Postzegel instuif & ruilbeurs; Elke 2e zaterdagmorgen van de 

maand - Plaats: ’s-Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel; Adres 

locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 
uur; Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@hertogpost.nl; Organisatie ’s-

Hertogenbossche Filatelistenvereniging;. Avondbijeenkomsten met lezingen en veilingen: SCC De Helftheuvel – 

Helftheuvelpassage 115 – 5224 AC ’s-Hertogenbosch - Elke 4e donderdagavond van de maand vanaf 19:00 – 22:30u  

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14  - Najaarsbeurs, zaterdag 19 

november 2022, 10.00-17.00 uur              C 

Clubavonden: 19.30-22.00u.;  2e  donderdag v.d. maand m.u.v. mei. –  Donderdag 14 april 2022 met jaarvergadering - 

Donderdag 12 mei 2022 - Donderdag 8 september 2022 - Donderdag 13 oktober 2022 - Donderdag 8 december 2022 
Kerstbijeenkomst 

Alle activiteiten vinden plaats in: Dorps- en Verenigingsgebouw Amicitia – Schimmelpenninckstraat 14 - 4461 AH  Kloetinge 

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

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

Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00 

u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.   

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

eerste zaterdagen van de maand. - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 

0,50,  parkeren gratis. Info: ceespijpers@casema.nl  - tel. 0162 432738 -  www.oosterhouterpost.nl   

 

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

maand). Toegang gratis. 

 

Tilburg: V.P.T.-Tilburg organiseert maandelijks op de eerste woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en op 
feestdagen) een clubbijeenkomst in zaal Havana van Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 te 5043 RX Tilburg van 19.30 

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

 

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: 
 

 

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.  

 

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

 

Gent: 20 augustus 2022 -  21e  postzegelbeurs (postzegels & postwaarde-stukken). 
Organisatie Koninklijke postzegelclub  Philagent in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 28 te  

9000 Gent (nabij kerk St. Baptist)  Info: 0032 495/25 55 07  Open van 9.00 tot 16.00 u – 

Toegang: gratis 

 
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.  

 
Heist op den Berg:  28 augustus 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 

 

Moorslede: 9 en 10 juli 2022 – 1e   verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) in  Dienstencentrum Patria, Kerkstraat 8 te Moorslede.  

Info: 0032 51/77 87 14 – Toegang: gratis 

 

Nossegem: 7 augustus 2022 – 24e    rommelmarkt rond de kerk van Nossegem  - Mmv Postzegelclub Nossegem  - U kan hen 
bezoeken van 7.00 u tot 16.00 u 

 

Perk: 24 juli 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 
 

Teniers: 28 augustus 2022 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door  - Hobbyclub Teniers in “café de vier vaten” te 

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

 
Waver: 27 augustus 2022 - Braphilex – Regionale competitieve tentoonstelling  - Brabant – Brussel + Voorverkoop postzegels  

Vliegtuigen op humanitaire missie, Dieric Bouts,  - Koen Vanmechelen en Kikkers van België, georganiseerd door de 

Koninklijke filatelieclub Waver.  - Bpost aanwezig van 10.00 – 15.00 u  - Aanwezigheid A. Buzin en verkoop MyStamp door  

hem geïllustreerd. Daarbij filatelistische beurs  - Alles gaat door in “La Sucrerie”, rue de la sucrerie 2  - te 1300 Waver.  Info: 
contact.rcpw@gmail.com   - Open van 9.00 tot 17.00 u - Toegang: gratis 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

mailto:am.vandonnick@telenet.be
mailto:am.vandonnick@telenet.be
mailto:contact.rcpw@gmail.com

