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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  augustus 2022 - 16e jaargang – nummer: 199 
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. 

 

 
Deze maand: 
 

s een maand waarin we geen bijeenkomsten of andere activiteiten hebben. Het is vakantietijd en dat 

betekent relatieve rust op het gebied van verzamelen. Dus niet alleen onze vereniging, ook landelijke 

activiteiten, tentoonstellingen en beurzen zijn er niet of nauwelijks.  

Toch kunt u, als u dat wilt, natuurlijk zelf uw postzegelactiviteiten blijven uitoefenen. Of zelfs nieuwe 

activiteiten opstarten. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan  een nieuwe verzameling. Een thematisch 

onderwerp bijvoorbeeld met als onderwerp iets wat uw speciale aandacht heeft. Iets waarvan u al jaren 

het idee heeft dat er een mooi onderwerp in schuilt voor een bijzondere collectie.   

Bijvoorbeeld iets wat met uw beroep te maken heeft, of met een van uw andere hobby’s. Als u 

bijvoorbeeld graag leest, of fotografeert. Onderwerpen bij de vleet. En wat denkt u van geschiedenis. 

Zoveel onderwerpen. En bijna alle onderwerpen kunnen filatelistisch worden onderbouwd. 

U zou ook een nieuwe landencollectie kunnen opstarten. Bijvoorbeeld van een land dat veel in het 

nieuws verschijnt (Oekraïne ?)  

En als u toch bezig bent. U heeft waarschijnlijk ook al langere tijd plannen om eens op te ruimen. Of 

een collectie anders in te richten. 

Hierbij een voorbeeld van een bijzondere verzameling van de heer Arthur Steeg (lid van de Haarlemse 

vereniging ‘Op Hoop van zegels’):  Arthur Steegh’s postzegelverzameling van de Spaanse 

Burgeroorlog. Het overzicht begint met de postzegels die de Spaanse (Republikeinse) staat uitgaf vanaf 

1931 en tijdens de burgeroorlog en vervolgt dan met de veelal lokale vignetten die de Republikeinse 

kant uitgaf in de propagandaoorlog die deze krachtmeting ook was. Klikt u deze verbinding maar eens 

aan. (Ctr/klik).   

Hoe dan ook,  vakantietijd kunt u gebruiken om even afstand te nemen van uw postzegels, maar er zijn 

zeker veel mogelijkheden om toch actief te zijn….Fijne vakantie verder en ook:  veel postzegelplezier ! 

I 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
https://ohvz.nl/op-hoop-van-zegels/postgeschiedenis/het-verzamelen-van-postzegels/arthur_steegh_burgeroorlog/
https://ohvz.nl/op-hoop-van-zegels/postgeschiedenis/het-verzamelen-van-postzegels/arthur_steegh_burgeroorlog/
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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 : 
 

Er is geen verslag van een ledenbijeenkomst.  

 
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 

 
 
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 

mailto:ceespijpers@casema.nl
mailto:j.hofkens@hetnet.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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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. 

 

 

 

 
 
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 

 

 

mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/114/41458ISSUE114_kVAY_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/114/0a5f99d28108916453e0baf9daa80367
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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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  

 
 

Bezoekt u 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.  

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
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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 en 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. 

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, coördinator 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.  

 

 
 
 

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:coro65al@kpnmail.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Honden assisteren bij acties Verenigde Naties: 
 

De UNPA (United Nations Postal Administration)  heeft op 7 april 2011 een herdenkingsvelletje 

uitgegeven ter ere van de ‘Working Dogs of the United Nations’, de werkhonden van de verenigde 

Naties. Op het velletje van US$ 0,98 zijn 10 zegels opgenomen met het UN embleem en het jaartal 2011. 

Op de bijbehorende tabs zijn foto’s geplaatst van de United Nations Security Dogs en hun begeleiders 

in New York, Geneve en Wenen, de plaatsen waar de hoofdkwartieren van de VN zijn. 

De hondeneenheid van de VN zijn een onderdeel van de United Nations Securite and Safety Services, 

opgericht in New York in 2004, in Geneve in 2008 en in Wenen in 2011. De honden komen van over 

de hele wereld en hebben bijzondere karakters en talenten. In New York gebruikt de hondenbrigade 

Labradors, in Geneve vooral Duits Herders en in Wenen Mechelse Herders. De honden komen elke dag 

naar hun werk met hun begeleiders om de VN personeelsleden, de gedelegeerden en de bezoekers in en 

om de VN gebouwen te beveiligen. Voordat de honden bij de brigade worden ingedeeld, moeten ze een 

serie tests ondergaan, uitgevoerd door de afdeling Veiligheid van de VN en de landelijke politie. De 

begeleiders en hun viervoetige partners moeten een groot aantal trainingssituaties doorlopen, inclusief 

gehoorzaamheidstrainingen, gebouwenonderzoek, speuren en basale eerste hulp, voordat de begeleiders 

hun certificaat krijgen.  Het is niet de eerste keer dat werkende honden een ereplaatsje krijgen op een 

postzegel. In Nederland en Ierland bijvoorbeeld is de blindengeleidehond, eigenlijk dus ook een 

werkhond, al eens afgebeeld. Honden worden in een heel breed veld ingezet. Niet alleen als 

blindengeleider, begeleider van mensen met hoorstoornissen, epilepsie of diabetes, maar ook voor het 

verrichten van talloze handelingen voor gehandicapten en als begeleider van  ouderen in verzorgings- 

en verpleeghuizen, verstandelijk gehandicapten in vervangende woonvormen en kinderen met 

opvoedingsproblemen en bijvoorbeeld kinderen met het downsyndroom, of kinderen met een autisme 

spectrum stoornis, met motorische of spraakachterstand of gedragsproblemen. 
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In 2008 is KNGF (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds) een proef gestart met een drietal 

honden die autistische kinderen moesten begeleiden. Evaluatie van dat project bewees dat dit experiment 

een groot succes was met als gevolg dat het steeds meer wordt 

toegepast. Een begeleidingshond wordt bijvoorbeeld bijgebracht 

hoe hij zijn ‘baasje’ veilig door het verkeer of over de markt laat 

rondwandelen, waarbij allerlei 

situaties  met fietsers, auto’s en 

andere mensen de situatie 

bepalen. De hond mag niet in 

paniek raken en altijd zijn 

baasje begeleiden en 

beschermen. Op een Engels 

postzegelvelletje zijn een aantal van de omstandigheden waaronder 

de hond zijn werk moet doen afgebeeld. Honden zijn niet alleen 

huishonden, werkhonden of waakhonden. Honden kunnen hulphond 

zijn die helpt bij het aan- en uitkleden, die lichtknoppen aan- en 

uitdoet, de telefoon oppakt, een kast of een deur opent en sluit, of 

geleidehond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die zijn baasje veilig door het verkeer loodst, assistentiehond die als een hulphond helpt bij heel veel 

zaken die zijn baasje niet kan, therapiehond als ondersteuning bij mensen met lichamelijke of geestelijke 

problemen of begeleidingshond die bijvoorbeeld alarm slaat bij een gevaarlijke situatie. En het mooie 

van honden is dat ze dat elke dag opnieuw met veel liefde en volle inzet doen. En de praktische hulp 

van de hond biedt de mensen met zo’n hulp een onafhankelijker en zelfstandiger leven met meer sociale 

contacten.    

(Frans Haverschmidt – 190924 -  bron o.a. UNPA ) 
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Sancerre – Meest favoriete dorp – fijne wijn: 
 

La Poste heeft op 4 juli 2022 een postzegel uitgegeven (oplage 400.000 stuks) ter ere van Sancerre 

"Favoriete Dorp van de Fransen 2021". Sancerre, in de regio Centre-Val de Loire. Sancerre werd 

verkozen tot "Le Village préféré des Français" in 2021, 

tijdens de France 3-TV show gepresenteerd door Stéphane 

Bern. Voor de editie van 2022, die heeft plaats gevonden op 

29 juni, heeft Stéphane Bern het "Favoriete dorp van de 

Fransen 2022" gepresenteerd, aangewezen na een stemming 

onder de kijkers.  

Sancerre ligt aan de oostelijke rand van het departement 

Cher en de regio Centre-Val de Loire, grenzend aan het 

departement Nièvre en de Bourgogne, waarvan het wordt 

gescheiden door de Loire. Het zijkanaal naar de Loire 

doorkruist het gemeenschappelijke grondgebied. 

"Gelegen op een rotsachtige piek met uitzicht op een beroemde wijngaard aan de oevers van de Loire, 

is Sancerre uitgeroepen tot het favoriete dorp van de Fransen in 2021. Een eerbetoon aan deze Berry-

stad vol charme en authenticiteit, rijk aan vele historische monumenten en die een adembenemend 

panorama biedt". 

 

Vanaf de top van de ‘esplanade Porte César’, is de uitzonderlijke situatie van het dorp Sancerre het beste 

te overzien. We doorzien de strategische keuze van Étienne de Champagne, de eerste graaf van Sancerre, 

om op deze rotsachtige piek van 312 m hoog een eerste kasteel en zijn vestingwerken te bouwen om op 

die manier de Loire en zijn omgeving te beheersen en zijn reputatie als een onneembare citadel te 

vestigen.  

Vandaag de dag zou het panorama van de vreedzame meanders van de rivier 

en de hellingen van de Sancerrois ons de turbulente geschiedenis van de 

stad doen vergeten: de Honderdjarige Oorlog waarbij Sancerre zich verzette 

tegen het offensief van de Anglo-Bourgondiërs, de godsdienstoorlogen 

waarbij sommige inwoners die zich tot de Reformatie bekeerden zich 

verzetten tegen de koninklijke legers, de lange belegering van zeven 

maanden,  in 1573, die de stad die protestant was geworden uithongerde, de 

royalistische opstand tijdens de revolutie. Sancerre heeft zich in de strijd 

geplaatst om de titel van "Favoriete Dorp van de Fransen 2021" te 

verkrijgen. Je moet door de smalle straatjes slenteren, de 195 treden van de Toren der leengoederen 

beklimmen, het laatste overblijfsel van het feodale kasteel, het romaanse portaal van Saint-Père-la-None 

bewonderen en, niet ver van het belfort, blijven hangen voor het huis van Jacques Coeur, de grote 

zilversmid van de koning van Frankrijk (vijftiende eeuw). Om dit bezoek af te sluiten zoals het hoort, 

kunt u met een stop bij het ‘Maison des Sancerre’ de geheimen van een van de beroemdste wijngaarden 

ter wereld ontdekken. De wijnen van Sancerre geclassificeerd AOC (appellation d'origine contrôlée), 

evenals een andere beroemdheid van het terroir, de beroemde kazen van Chavignol vernoemd naar een 

gehucht van Sancerre, heerlijke geitenkaas. Sancerre blijft zijn geschiedenis schrijven.  

Sancerre  wijn heeft een  Appellation d'origine contrôlée-keurmerk. (vaak afgekort tot AOC of soms 

tot AC) is een Franse kwaliteitscontrole op landbouwproducten. Sinds 1992 is daar het 

Europese Appellation d'Origine Protégée (AOP) bij gekomen. Een AOP is een vorm van 

een beschermde oorsprongsbenaming.   Deze wijn wordt in het oosten van het Loiredal verbouwd, in 

het deelgebied Orléanais. De Sancerre is vooral bekend vanwege zijn witte Sauvignon blanc wijnen. De 

druif Pinot noir wordt gebruikt voor de rode- en roséwijn. De Sancerre was tot het eind van de 19e eeuw 

een typische Pinot noir streek, net als de Bourgogne. Echter de rode druif werd door de phylloxera 

schimmel voor een groot deel vernietigd, waarna de Sauvignon blanc werd aangeplant. De witte 

Sancerre wijn die er vervolgens mee gemaakt werd, is van een zo goede kwaliteit dat de Sancerre er 

wereldberoemd mee werd. (La Poste - 220630) 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermde_oorsprongsbenaming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermde_oorsprongsbenaming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loiredal_(wijn)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9anais
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sauvignon_blanc
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinot_noir
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A9wijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinot_noir
https://nl.wikipedia.org/wiki/Druif
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Heilige Barbara: 
 
De H. Barbara van Nicomedië  († 4 december 306?) is een christelijke heilige en martelares. Zij is een 

van de 

veertien Noodhelpers. 

Er is vrij weinig met 

zekerheid bekend over 

de heilige Barbara. Ook 

het jaar van haar dood is 

onzeker. Volgens 

de ‘Historia sive 

legenda beatissime 

virginis Barbare ac 

martiris’, geschreven 

door Johan van 

Wackerzeele (ca. 1350- ca. 1400), stierf zij de marteldood onder keizer Maximinus I Thrax, die regeerde 

van 235-238, maar volgens de Gulden legende stierf zij onder keizer Maximianus, die regeerde van 286-

305. 

Barbara zou gewoond hebben in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar 

op in een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand dongen. Ook liet hij 

een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit 

badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek 

van Barbara werden het er drie (zij had zich in het geheim tot 

het christendom bekeerd en wilde op deze manier de Heilige 

Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar bekering 

bemerkte, liet hij haar folteren, maar 's nachts genazen haar 

wonden op miraculeuze wijze. Uiteindelijk onthoofdde hij 

haar eigenhandig, maar werd daarop zelf door de bliksem 

dodelijk getroffen. 

Sommige varianten van de Barbara-legende verhalen dat zij 

werd opgesloten in een kelder om haar te bewegen haar geloof 

op te geven. In sommige streken wordt dit verbeeld door het gebruik op 4 december forsythia-takken te 

knippen en in een vaas te plaatsen, die in de daarop volgende weken tot bloei komen. 

Zij wordt gerekend tot de veertien helpsters in nood. Op grond van haar levensverhaal geldt de H. 

Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. Ook kan haar hulp 

ingeroepen worden als storm het land verwoest. De H. Barbara is ook de beschermheilige van 

verschillende gevaarlijke beroepen, in het bijzonder van de artilleristen, tunnelbouwers en mijnwerkers, 

maar ook van 

de infanteristen, telegrafisten, genisten, ingenieurs, brandweerlieden, architecten, boeren, dakdekkers, 

metselaars, bouwvakkers, klokkengieters,  

metaalgieters, smeden, steenhouwers, beiaardiers, koks, hoedenmakers, slagers, gevangenen, meisjes, 

stervenden, torens, vestingen, geologen, explosievenruimers en van de inwoners  

van Culemborg en Vreeswijk.   

In Zuid-Limburg was het feest van Sint-Barbara, als patrones van de mijnwerkers, een van de 

belangrijkste feestdagen van het jaar en lange tijd een vrije dag. Met de mijnsluiting in Nederlands 

Limburg kwam daar een einde aan.  

Bij grote tunnelboringen in Nederland zoals de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en de Victory Boogie 

Woogietunnel in Den Haag-Rijswijk werd door de tunnelbouwers een Barbarabeeld geplaatst. 

(De tunnel is onderdeel van de Rotterdamsebaan, die de A13 vanaf het knooppunt Ypenburg verbindt 

met het centrum van Den Haag. De tunnel heeft een lengte van 1.860 meter) .  

In Nederland staat de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, een rooms-katholieke kerk 

te Oudenbosch. De kerk werd gebouwd tussen 1867 en 1880 en werd in 1912 tot basiliek verheven. Ze 

wordt op 4 december herdacht, maar werd bij de hervorming van de  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_(bouwwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Badhuis
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/Forsythia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brand_(vuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bliksem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Storm_(wind)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermheilige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Artillerist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijnwerker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infanterist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Telegrafist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingenieur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandweerman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Dakdekker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metselaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwvakker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klokkengieter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smid
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Slager_(beroep)
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_(bouwwerk)
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heiligenkalender in 1969 niet meer opgenomen in de Calendarium Romanum. Sinds 2001 wordt sint 

Barbara wel weer opgenomen vanwege haar grote populariteit.  Tijdens de jaarlijkse Sint-Barbaraviering 

in Lindenheuvel  op 8 juli 1951, in het kader van het Jaar van de Mijnen, een mijnmonument onthuld 

ter nagedachtenis aan de 239 mijnwerkers die om het leven zijn gekomen op de Staatsmijn Maurits.  

(Anna C. van der Maade – 190706) 

 

 

Dirndl: 
 
Klederdrachten zijn in Oostenrijk talrijk in soort en uitvoering, afhankelijk van de regio waar deze 

klederdracht vandaan komt. Uitgebreide series met afbeeldingen van originele Oostenrijkse klederdracht 

zijn  in verschillende jaren door Post.at 

uitgegeven, onder andere series in de jaren 

30 en de jaren 40/50 van de vorige eeuw. Op 

27 juni 2019 werd in de huidige serie 

klederdrachten een postzegel met een 

waarde van € 0,80 uitgegeven met de 

afbeelding van de ‘Kärtner Tracht’, uit de 

deelstaat Karinthië, in de serie ‘Klassische 

Trachten’, ‘klassieke klederdrachten’. De 

afgebeelde Kärtner Tracht wordt in alle delen van Karinthië gedragen. Daarnaast zijn uit Karintië 

meerdere andere ‘Trachten’  bekend.  

Een dirndl is een traditionele Beiers/Oostenrijkse klederdracht, 
gebaseerd op een mengeling van klederdracht en 

dienstbodenkleding uit 1870. Dirndls worden bijvoorbeeld tijdens 
het Oktoberfest in München gedragen. In Zuid-Duitsland en 

Oostenrijk worden de dirndls ook veel gedragen tijdens kerkelijke 
en andere feesten. In bepaalde regio´s (Salzkammergut) zelfs 
nog vaker net zoals Lederhosen voor de mannelijke bevolking. 

De dirndl benadrukt de vrouwelijke vorm door de taille wat in te 
snoeren en de boezem voller te laten lijken. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1969
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Calendarium_Romanum&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klederdracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/1870
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oktoberfest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salzkammergut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lederhose
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De ’Kärtner Tracht’ is een eenvoudige dirndl gemaakt van donkerblauwe katoen, met witte puntjes en 

zilverkleurige knopen. De zoom is rood. Erbij hoort een eenvoudige witte blouse. 

De blouse heeft halflange mouwen en een afzetting van kant. Daarbij wordt een 

zwart katoenen schort gedragen, soms ook een wit schort met rode en blauwe 

bloemenranken.  Bij feestelijke gelegenheden wordt soms een lange rok en 

blouses met langere mouwen, met geborduurde 

versieringen aan de bovenzijde gedragen.  

De stippels in het blauw van de dirndl werden 

oorspronkelijk gemaakt door de stof met kleine 

kopspijkers op een plank te slaan, daarna de stof te 

verven, waarbij de plekjes onder de spijkers wit 

bleven. De Kärtner klederdracht wordt ook wel 

‘Blaupunktdirndl’ genoemd. Het ontwerp van de 

Kärtner Dirndl komt uit 1911 en is van Leopold Resch. (1877-1937). 

Resch was 

kunstprofessor in Klagenfurt en Villach en was schilder 

en beeldhouwer. Hij studeerde aan de houtsnijschool in 

Malbourghet , Wenen en in München (D).  In zijn 

werken had hij veel aandacht voor het landschap, de 

gebruiken en de bevolking van Karinthië.   De postzegel 

uit 2019 werd gegraveerd  en ontworpen door Anita 

Kern, gedrukt bij Joh. Enschedé en uitgegeven in een 

oplage van 350.000 velletjes van 10 stuks.  

De ‘Kärtner Dirndle’ is ook afgebeeld op de ouder 

uitgiften (Jaren 30 en 40/50 van de vorige eeuw. 

(Anna C. van der Maade – 190808 – Post.at) 

 

 
 
Nebraska State Fair  150 jaar jaarmarkt – 10 jaar in Grand Island:  
 

De Nebraska State Fair vierde zijn 10e  jaar in Grand Island met de uitgifte van een speciaal stempel. 

De Nebraska State Fair bestaat  al 150 jaar. Maar het 

was in 2019 10 jaar geleden dat de Nebraska State Fair 

verhuisde van hoofdstad Lincoln (circa 230.000 

inwoners)  naar Grand Island, naar het 220 hectare grote 

Fonner Park. 

Hoewel het complex nog steeds nieuw aanvoelt, was er 

in 2019 een historisch gevoel op de beurs, omdat haar 

150e  verjaardag werd gevierd van vrijdag 23 augustus 

tot en met 

maandag 2 

september 2019. Natuurlijk is men ook enthousiast over het 

10e  jaar in Grand Island; er waren een aantal wedstrijden en 

andere speciale vieringen. De laatste jaren komen meer dan 

300.000 bezoekers naar de beurs en door de exposanten 

worden gemiddeld meer dan 12.000 dieren getoond. De 

Nebraska State Fair gaat - vanwege het Covid-19 virus -  in 

2020 niet door. De Nebraska State Fair is een landelijke 

jaarmarkt die jaarlijks wordt gehouden in Grand Island. Het 

is een evenement van ongeveer elf dagen; sinds het begin van de jaren 1990, de beurs eindigt op Dag 

van de Arbeid. (Labourday: 1e maandag in september). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Island,_Nebraska
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_Day_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_Day_(United_States)
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De eerste jaarmarkt was een regionale beurs gehouden 21-23 september in 1859 in Nebraska 

City. De volgende beurs werd gehouden in Nebraska City op 7-9 oktober 1868. Dit was de eerste beurs 

die gehouden werd nadat Nebraska een staat werd. Nebraska City organiseerde ook de beurs van 1869. 

In 1870 en 1871 werd de jaarmarkt gehouden in Brownville. Van 1872 

tot 1901 ging de beurs naar en terug van Lincoln naar Omaha (de 

grootste stad van Nebraska). In 1901, benoemde het parlement van 

Nebraska Nebraska Fair tot  de Fair van de Provincie Lancaster met 

Lincoln als officiële vestigingsplaats.   

Nebraska is een staat van de 

Verenigde Staten. Het werd 

op 1 maart 1867 de 37e staat 

van de U.S.A. Hoofdstad 

Lincoln is genoemd naar de 

Amerikaanse president Lincoln (vermoord in 1865).  De 

standaardafkorting voor de "Cornhusker State", zoals de 

bijnaam luidt, is NE. (Cornhusker = maïspeller / 

maïseter). Het 

gebied dat nu de staat Nebraska vormt, werd oorspronkelijk 

bevolkt door Indianenstammen. 

Nebraska, dat "vlak water" 

betekent, was de naam die de 

Indianen gaven aan de rivier die 

nu de Platte heet. Enkele van de 

stammen die in dit gebied 

woonde waren de Pawnee en 

de Lakota (Sioux). Het grootste 

deel van Nebraska (centraal, noord en oost) heeft een warm landklimaat met 

neerslag gedurende het hele jaar. Ondanks de koude winters is dit klimaat 

relatief geschikt voor landbouw. In het westen van de staat komt een koud 

steppeklimaat voor. De natuurlijke begroeiing in Nebraska is prairie, een 

type grasland. In het oosten van Nebraska gaat het om zogeheten Tallgrass 

prairie (met lange grassen); in het westen gaat het om Shortgrass 

prairie (met korte grassen). In het grootste deel van de staat komt echter een mengeling van beide voor. 

Zowat overal is er in Nebraska veel landbouw. Ook is er een grote vleesverwerkende industrie; Omaha 

is een van de meest vleesverwerkende steden ter wereld.                                   

(Willem-Alexander Arnhemer – 210729) 

 

 

Sophie Scholl: 

De Duitse Bonds-minister van Financiën Olaf Scholz heeft op 6 mei 2021 de speciale postzegel "100e 

verjaardag van Sophie Scholl" onthuld in 

aanwezigheid van de vice-voorzitter van 

het Internationale Auschwitz-comité, de 

heer Christoph Heubner en het hoofd van 

het Duitse verzetsherdenkingscentrum, 

prof. dr. Johannes Tuchel.  

Sophie Scholl, geboren in 1921, sloot 

zich in 1934 aan bij de 'Bund Deutscher 

Mädel' in de 'Hitlerjugend', waar ze 

opklom tot groepsleider. Al als schoolmeisje werd ze in 1937 door 

de Gestapo verhoord vanwege de anti-nazi inzet van haar broer Hans. 

Sindsdien heeft ze zich radicaal gedistantieerd van het nationaal-socialisme. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nebraska_City,_Nebraska
https://en.wikipedia.org/wiki/Nebraska_City,_Nebraska
https://en.wikipedia.org/wiki/Nebraska_State_Fair#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Brownville,_Nebraska
https://en.wikipedia.org/wiki/Omaha,_Nebraska
https://en.wikipedia.org/wiki/Lancaster_County,_Nebraska
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staten_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staten_van_de_Verenigde_Staten
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Platte_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pawnee_(volk)
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Sioux
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Koud_steppeklimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prairie
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Nadat ze in 1940 afstudeerde aan de middelbare school, volgde ze een opleiding tot kleuterleidster en 

studeerde ze vanaf mei 1942 biologie en filosofie in München na haar arbeids- en oorlogshulp. Via haar 

broer Hans ontmoet ze ook de katholieke publicist Carl Muth, die ook de universitaire leraar Kurt Huber 

beïnvloedt. In januari 1943 nam Sophie 

Scholl deel aan de productie en verspreiding 

van het vijfde pamflet van de 

verzetsbeweging 'Witte Roos'. Het zesde 

pamflet van Kurt Huber was al door haar 

vrienden gekopieerd toen ze op 15 februari 

1943 vanuit Ulm naar München terugkeerde. 

Deze folder werd op 18 februari 1943 door de 

broers Scholl aan de Universiteit van 

München opgesteld en ook in het atrium 

gegooid. Sophie en Hans Scholl werden op de universiteit gearresteerd, op 22 februari 1943 ter dood 

veroordeeld en op dezelfde dag vermoord in de gevangenis München-Stadelheim. Tegenwoordig wordt 

Sophie Scholl beschouwd als een van de belangrijkste vrouwen in het Duitse verzet tegen het nationaal-

socialisme. "                                  

Ook in 1964 en in 1991 werden postzegels uitgegeven met de beeltenis van Sophie Scholl.  

De tekst op de speciale postzegel: “22.02.1943: Zo’n heerlijke, zonnige dag, en ik moet gaan. Wat 

heeft mijn dood voor zin, als door mijn handelen duizenden mensen wakker geschud en gewekt 

worden, (Sophie Scholl – 1921-1943).”                            

(Frans Haverschmidt – 210508) 

 

 

                             

 

 

 

Veilinglijst: deze maand geen veilinglijst.  

De volgende veiling is tijdens de 

septemberbijeenkomst. 

U kunt dan ook weer schriftelijk bieden via: 

                                                                                         

petercmhendrickx@home.nl  

 

De Weiße Rose, ( Witte Roos) , was een Duitse verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog. De groep riep op 
tot geweldloos verzet tegen het naziregime. De groep bestond uit vijf studenten: Willi Graf, Christoph Probst, Alexander 

Schmorell, Hans Scholl en Sophie Scholl en enkele professoren, onder wie Kurt Huber en Carl Muth van de Universiteit van 
München, die tussen juni 1942 en februari 1943 zes anti-oorlogspamfletten drukten en verspreidden in grote Duitse en 

Oostenrijkse steden, van Hamburg en Berlijn tot Innsbruck en Wenen. De groep werd geïnspireerd door 
zowel katholieke, orthodoxe en protestante vormen van het christendom als door idealen van vrijheid en pacifisme. 

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

 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

bijeenkomsten bezoeken controleer dan eerst of die 

wel doorgaat !!! 

 

 

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

Belgische evenementen 
 

 

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

van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl – 
pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

Bergen op Zoom : de F.V. Delta Oost heeft haar maandelijkse ruil- en contactavond steeds op de eerste donderdagavond van  

de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in   wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom ( achter de oude V. en 
D. ) voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl 

 

 

uw reacties 
 

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

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

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

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

bezocht kunnen worden. 
 

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

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 
 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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Bergen op Zoom: Onderling Contact www.pvboz.nl   - Info: Henk Hamers OC@home.nl  , Niek van Essen 06-28781212  

Zaal: wijkcentrum ’t Fort Bernadettestraat 4  -  ee maandag van de maand van 19:00-22:00 uur  - Datums: 13-09-22, 10-10-22, 
14-11-22, 12-12-22, 9-01-23  - Zaterdagbeurs in ’t Fort; 1-10-22, van 10:00 tot 16:00  

 
Bergen op Zoom, Delta Oost http://delta-oost.jimdo.com   - Info: Gerard Jordans 0164-236768 deltaoost@ziggo.nl   - Zaal: 
Buurtcentrum De Korenaere Korenmarkt 7  - 1e donderdag van de maand van 19:00-22:00 uur  - Datums: 2-06-22, 7-07-22, 

4-08-22, 1-09-22, 6-10-22 en 3-11-22  

 

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 
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, 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 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  

 
Halsteren, Halchterth & Onderling Contact  - Info: Hans Kokke 0164-683485    - Zaal: 

Heemhuis Halchterth De Beeklaan 29 A Halsteren  - 4e  zaterdag van de maand van 12:00 tot 

16:00 uur  - Datums: 27-08-22, 24-09-22, 24-09-22, 22-10-22, 26-11-22.  

 
’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: Sociaal 

Cultureel Centrum de Biechten; Adres locatie: Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen; Openingstijden: 09:30 – 12:30 

uur; Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@zoetelief-denbosch.nl; Organisatie Stichting Hertogpost / Zoetelief ’s-

Hertogenbosch; Data: elke eerste zondag van de maand. 

 

’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 

 

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   

 
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.   

 

http://www.pvboz.nl/
mailto:OC@home.nl
http://delta-oost.jimdo.com/
mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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Oud Gastel postzegelbeurs Oud Gastel jankoenraadt8@gmail.com   - Info: Jan Koenraadt, 06-23300801  - Zaal: Hart van 
Gastel Markt 8 (ingang Parkstraat)  - 4e  zondag van de maand van 9:30-12:30 uur  - Datums: 25-09-22, 23-10-22, 27-11-22, 

18-12-22  

 

Roosendaal: Filatelica West Brabant www.filawb.nl   - Roosendaal Ruilbeurs Roosendaal -   Info: R. van Midde 0165-537012, 
C. Vriends 0165-532725  - Zaal: Huis ten Halve, Kruisstraat 60  - 1e zaterdag v/d/maand 13:00-16:00 uur  

Datums: 09-22, 1-10-22, 5-12-22, Toegang gratis 

 

Steenbergen:  VV Steenbergen info@hansdevogt.nl   - Info: 06-11301128  - Zaal: De Vaert, Kapelaan Kochstraat 54 
Welberg  - donderdags van 19:00-22:00 uur  - Datums; 15-09-22, 20-10-22, 17-11-22,  - Zaterdag beurs: 8-10-22 van 09:00-

14:00 uur in de Vaert  

 

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 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. 

 
Willemstad Helwijk:  PV Amphilex mr.nicolaas09@gmail.com   - Info: Nico Veltrop, 06-40351034  - Zaal: Buurtcentrum 

De Blokhut Pr. Bernhartplein 2 Helwijk  - zaterdags van 13:00-16:00 uur  - Datums:  17-09-22, 15-10-22, 19-11-22,  - Grote 

najaarsveiling: 26-11-2022 kijken vanaf 9:30 uur, veilen om 13 uur  

 
  

 

België / Luxemburg: 
 

 

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.  
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