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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum:  september 2022 - 16e jaargang – nummer: 200 
De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

OVVP en belangstellenden. 

               Redactie:  yapa79dw@kpnmail.nl   website:  www.oosterhouterpost.nl  

 

 
 

De Nieuwsbrief van de OVVP is een mededelingenblad met informatie over zaken die spelen binnen de 

vereniging,  bestemd voor de leden van de vereniging en belangstellenden. Bezoekt u ons ook eens op 

www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele telefoon. 
Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via: yapa79dw@kpnmail.nl     - mocht u 

de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen (wat wij natuurlijk niet hopen) dan is een berichtje aan 

yapa79dw@kpnmail.nl voldoende. De Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. 

 

 
Van de voorzitter: 
 

Beste postzegelvrienden, 

 

Het is weer bijna september en dus gaan we starten met onze bijeenkomsten. Ik hoop dat u genoten heeft 

van de vakantie en u weer klaar bent om vol energie te gaan postzegelen. Het bestuur en de afdelingen 

hebben er weer zin in en wij nodigen u daarom uit om onze bijeenkomsten op zaterdag en woensdag te 

bezoeken. De eerste gelegenheid is al op zaterdag 3 september a.s. 

Van onze medewerkers van de stuivertafel heb ik vernomen dat de boeken weer 

goed gevuld zijn met een leuke variatie van zegels. Ook zijn een veel nieuwe 

poststukken te bewonderen en ze wachten erop om van eigenaar te wisselen. 

Op de eerstvolgende ledenbijeenkomst van woensdag 21 september heeft de 

veilingcommissie weer een leuke en interessante veiling voor u klaarstaan. De 

veilinglijst vind u verderop in deze Oosterhouter Post.   

Het lijkt misschien nog ver weg, maar over 5 maanden vieren we ons 50-jarig 

jubileum. Twee van onze leden hebben zich aangemeld voor de feestcommissie 

maar we zoeken nog een kandidaat om mee te denken hoe we dit jubileum 

kunnen gaan vieren. Bent u de persoon die we zoeken, meld u dan even aan bij een van de bestuursleden. 

 

Namens het bestuur en alle medewerkers wens ik u allen een fijn nieuw postzegelseizoen. 

Graag tot ziens op onze bijeenkomsten. 

 

Uw voorzitter  

Peter Hendrickx  

 

 
 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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Ledenbijeenkomsten in 2022:  
 
Onze ledenbijeenkomsten zijn op de derde woensdagavond van de maand in de zaal van Camping 't 

Haasje, Vijf Eikenweg 45, Oosterhout. (Dorst). Tel: 0161 - 411626.  

Zaal open: 19.00 uur Vergadering: 20.00 - ± 22.00 uur.  

De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats op:  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 stuk. 

 

 

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:   BOD GEVRAAGD OP : Postzegelmapjes Nederland nr. 1 t/m nr. 220 

compleet  - In 9 DAVO albums met cassettes. 

Totale cat.waarde ruim € 1150,00. -  T. Krooswijk , tel. 013- 4671247 

 

 
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’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

René Magritte 
 
René François Ghislain Magritte (1898 – 1967) was een Belgisch surrealistisch kunstschilder. Hij 

werkte in eerste instantie als ontwerper bij een behangfabriek en maakte naderhand ook veel affiches. 

Het debuut van Magritte in de schilderkunst was kubistisch, futuristisch en abstract werk, onder invloed 

van zijn werkbaas Victor Servranckx in de behangpapierfabriek UPL (les Usines Peters-Lacroix, 

in Machelen). Na de kennismaking met het werk van Giorgio de Chirico, in 1925, begon het werk van 

Magritte surrealistische elementen te assimileren. De Chirico beeldt voorwerpen zeer realistisch af maar 

in totaal verschillende causale en temporele contexten. Zo beklemtoont De Chirico de raadselachtigheid 

van de objectenwereld. Ook de conventionele orde en de plaatsing van de dingen wordt op die 

wijze geïroniseerd. Magritte maakte vooral schilderijen (olieverf op doek), maar ook gouaches, 

voorwerpen en collages. 

Vrijwel iedereen heeft wel eens een schilderij van René Magritte gezien. Zijn schilderijen werden 

massaal in boeken, tijdschriften, affiches, kunstkaarten en andere gadgets gereproduceerd. Je kunt bijna 

niet om René Magritte heen. Zijn werk staat ook op (meerdere) postzegels 

De surrealist René Magritte is de bekendste Belgische 

kunstenaar uit de twintigste eeuw. Het oeuvre van 

Magritte hangt verdeeld over de belangrijkste musea 

van Europa en Amerika. De raadselachtige beelden zijn 

erg geliefd en de collectie is zo verspreid, dat geen enkel 

museum een compleet overzicht van zijn collectie kan 

claimen. Sommige droombeelden van René Magritte 

behoren tot ons collectieve geheugen. Wie kent niet zijn 

schilderij "La trahison des images" (Het verraad der 

voorstelliong)  uit 1929, het schilderij met de pijp en het 

onderschrift "Ceci n'est pas une pipe"? Met het 

onderschrift bedoelde Magritte dat de pijp eigenlijk geen echte pijp 

is maar de afbeelding van een pijp, niet meer dan olieverf op doek.  
Magritte vond dat het de 

taak is van de kunstschilder 

om de realiteit in een ander 

kader te plaatsen. Zijn kunst 

roept altijd meer vragen op 

dan zij kan beantwoorden. 

Getuige hiervan is het 

schilderij van een 

zeemeermin, afgebeeld met een vissenkop en mensenbenen. 

Kenschetsend is ook het schilderij van een zeer natuurgetrouw 

afgebeelde vis die aan de staartzijde verandert in een brandende 

sigaar met kringelende rookpluim (schilderij l'Exception 1963). 

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  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1898
https://nl.wikipedia.org/wiki/1967
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Surrealisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Belgisch_kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Behang
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kubisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Futurisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abstracte_kunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victor_Servranckx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Machelen_(Vlaams-Brabant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico
https://nl.wikipedia.org/wiki/Surrealisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Conventie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ironie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olieverf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouache
https://nl.wikipedia.org/wiki/Collage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olieverf
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Het oeuvre van René Magritte behoort inmiddels tot 

de canon van de westerse kunstgeschiedenis en is 

één van de belangrijkste Belgische schilders van de 

20e eeuw.  

 

 

 

 

 

 

Nagenoeg elk museum voor moderne kunst heeft 

één of meer werken van deze vertegenwoordiger van 

surrealistische kunst met de bijzonder raadselachtige 

voorstellingen. De beelden van het werk van René 

Magritte worden over de gehele wereld in en op 

boeken en tijdschriften afgedrukt. 

(Frans Haverschmidt – 220810) 

 

 

 

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. 



 

 

7 

 

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.  

 

 
 

Ignaz Semmelweis: 

Ignaz Philipp Semmelweis (1818 – 1865was een chirurg en verloskundige. Hij studeerde geneeskunde 

aan de Universiteiten van Pest en Wenen en promoveerde in 1844 aan de Universiteit van Wenen. Eind 

juni 2018 werd in Hongarije een postzegel uitgegeven ter nagedachtenis aan Semmelweis. Ook in 1932, 

1954, 1960, 1965 en 1987 verschenen Hongaarse zegels ter ere van Semmelweis.  

Semmelweis schreef het frequentere voorkomen van kraamvrouwenkoorts in klinieken toe aan een 

slechte hygiëne bij artsen en ziekenhuispersoneel en probeerde in de ziekenhuizen hygiënevoorschriften 

in te voeren. Hij werd later de 

"Redder van de Moeders" genoemd. 

Zijn studie van 1847/48 wordt 

vandaag beschouwd als het eerste 

praktische geval van op empirisch 

bewijs in Oostenrijk en als een goed voorbeeld van een methodologisch correcte beoordeling van weten-

schappelijke hypothesen.  Hij beweerde dat artsen die lijken ontleedden, en vervolgens vrouwen 

behandelden de boosdoeners waren. Hij concludeerde dat handen wassen in 

bleekwater zogenaamde ‘lijkdeeltjes’ verwijderde. Moedersterfte daalde snel 

en Semmelweis kreeg de bijnaam 'redder van moeders'. 

In zijn leven, werden zijn bevindingen niet erkend en verworpen door 

collega's als "speculatieve onzin". Weinig artsen steunden hem, 

omdat hygiëne werd gezien als een verspilling van tijd en onverenigbaar met 

de theorieën over de oorzaken van de ziekte die op dat moment van kracht 

waren. Semmelweis werkte tijdelijk in Pest in het huidige Hongarije.  

Ziekenhuisvirussen behoren tot de grootste risico’s voor patiënten. Jaarlijks 

worden veel patiënten besmet met multiresistente ziektekiemen. Vaak zijn 

deze ziektekiemen niet (meer) te bestrijden met de bekende antibiotica. De 

problematiek is niet nieuw. Semmelweis stelde al in het midden van de 19e 

eeuw een verhoogde stervenskans vast voor jonge moeders vlak na de geboorte van hun kind. Het 

sterftecijfer lag veel hoger wanneer de vrouwen door artsen waren behandeld, dan wanneer de vrouwen 

thuis bevielen of enkel behandeld werden door vroedvrouwen. Ze leden aan  kraamvrouwenkoorts. 

Semmelweis wees onvoldoende hygiëne aan als oorzaak. Met deze stelling maakte hij geen vrienden , 

Een empirisch resultaat wordt verkregen als 
men experimentele resultaten verklaart zonder zich te beroepen op een 

uitgewerkte theoretische onderbouwing, maar puur en alleen 
door analyse van het experiment. 

 

mailto:coro65al@kpnmail.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
https://de.wikipedia.org/wiki/Chirurg
https://de.wikipedia.org/wiki/Geburtshilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Pest_(Stadt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Wien
https://de.wikipedia.org/wiki/Hygienevorschrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Hygiene
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84tiologie_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Pest_(Stadt)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment
https://nl.wikipedia.org/wiki/Analyse
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maar hij werd door collega’s aangevallen als nestbevuiler. Veel artsen en hun studenten wilden niet waar 

hebben dat zij de veroorzakers van de ziekte konden zijn. Slechts door weinige tijdgenoten werd 

Semmelweis inzicht erkend. De Hongaarse arts eiste dat iedereen die verloskundige hulp verleende, 

voortaan eerst de handen waste met zeep en ze daarna ontsmette met chloorwater. In zijn eigen 

ziekenhuis in Wenen liep de sterfte onder kraamvrouwen na invoering van deze nieuwe richtlijn snel 

terug, van ruim 12 naar iets meer dan 1 procent. 

Na zijn publicatie, getiteld “Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers”, 

(Ätiologie = de leer der oorzaken) barstte er een storm van kritiek los in de medische wereld. Artsen 

leken met name te vallen over de bewering dat zij tijdens de behandeling ziektekiemen hadden 

overgebracht. Semmelweis reageerde geagiteerd en schreef hierna verschillende brieven naar 

vooraanstaande Europese artsen waarin hij hen soms voor moordenaars uitmaakte. Semmelweis werd 

ontslagen en keerde uiteindelijk terug naar zijn geboorteland. Daar zou hij uiteindelijk in een 

psychiatrische kliniek overlijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij overleed op 47-jarige leeftijd in Wenen onder onbekende omstandigheden tijdens een verblijf van 

twee weken in de psychiatrische kliniek "Landes-irrenanstalt Döbling"  (alleen al de naam….: 

Irrenanstalt – wij noemden dat in Nederland  vroeger ook ‘gekkengesticht’) in de buurt van Wenen. 

Naast het opgravingsrapport van 1963 en de motieven voor zijn verwijdering, wijzen talrijke 

tegenspraken en inconsistenties op willekeurige psychiatrie en een verder op moord. 

 

 

 

Ook in een aantal andere landen zoals Oostenrijk, DDR en Duitsland werd Semmelweis geëerd met de 

uitgifte van postzegels.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://historiek.net/c/europese-geschiedenis-europa/
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychiatrische_Klinik
https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychiatrisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6tungsdelikt
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Ten tijde van de Corona-crisis in 2020, waarbij de wereldbevolking veelvuldig werd geadviseerd goed 

de handen te wassen om overdracht van besmettingen te voorkomen, zette zoekmachine Google de 

Hongaarse arts een dag lang in het zonnetje door zijn beeltenis op de startpagina te tonen in een 

zogeheten Google Doodle.   (Anna C. van der Maade – 200924) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Erwin Wurm – ‘Fat House’:  

Een "zwaarlijvig huis" van de Oostenrijkse beeldhouwer Erwin Wurm is geïnstalleerd op het gazon 

buiten een 18e-eeuws paleis in Wenen. Hij bouwde het ‘Fat House’ voor het eerst in 2003, als 

commentaar op de consumenten-cultuur van de middenklasse. Het 

is nu te zien buiten de Upper Belvedere, een van de belangrijkste 

voorbeelden van barokke architectuur van Wenen. Erwin Wurm 

onderzoekt al meer dan 35 jaar de expressieve mogelijkheden van 

beeldhouwkunst. Hoe diepgaand het ook is, zijn veelzijdige oeuvre 

omvat bijna alle genres en breidt 

het concept van beeldhouw-

kunst uit via zijn interactieve, 

sociale en tijdelijke aspecten. 

Met zijn Fat Sculptures – 'vette' middenklasse status-symbolen zoals 

auto's of eengezinswoningen – levert de beeld-houwer pittig en 

opvallend commentaar op de hedendaagse consumptiemaatschappij. 

Zoals de consumptie van mensen heeft het huis geen maten, vormen 

en grenzen. 

Vanaf 6 mei 2016 staat aan de zuidkant van de Belvedère een van 

Erwin Wurm's beroemde ‘dikke’ huizen (Fat House, 2003), die werd 

aangekocht voor de Belvedère collectie 2016. Het huis kan worden 

bezoicht. Het zwaarlijvige huis bevat een videoprojectie waarin hetzelfde gezwollen gebouw met 

zichzelf debatteert en existentiële vragen stelt aan de binnenkomende bezoeker, zoals: 'Wanneer wordt 

een huis kunst en wie bepaalt dat?'  en ‘Ik denk dat ik een kunstwerk ben’. De sculptuur, gratis 

toegankelijk in de tuin van de Belvedère, geeft een voorproefje van Wurm's bijdrage aan de Biënnale 

van Venetië en van de tentoonstelling 'Erwin Wurm – 

Performative Sculptures' die van 2 juni tot 10 september 

2017 te zien was in het nabijgelegen ‘21er Haus’. De 

tentoonstelling is samengesteld door Severin Dünser en 

Alfred Weidinger. 

Op 13 februari 2019 verscheen de Oostenrijkse 

postzegel ter ere van Wurm, met een afbeelding van zijn ‘Vette Huis’. Met het kunstwerk probeert Wurm 

de moderne maatschappijen aan te spreken. Evenals de consumptie van mensen, heeft het als symbool 

van de  welvaart, geen maat, vorm en grenzen. De zegel is een uitgave in de serie ‘Zeitgenössische Kunst 

in Österreich’. Nominale waarden € 1,75. Ontwerp Regina Simon. Druk. Joh.Enschedé, Haarlem.  

Het Slot Belvedère is een barok paleizencomplex in Wenen (district Landstraße) dat door Johann 

Lukas von Hildebrandt (1668-1745) werd ontworpen 

voor Eugenius van Savoye (1663-1736). Het bestaat uit 

het Obere Belvedere en het wat oudere Untere Belvedere, die 

worden verbonden door een tuin. Het Untere 

Belvedere fungeerde als het zomerverblijf van Eugenius van 

Savoye. Het werd ontworpen en gebouwd tussen 1714 en 

1716. Ondanks zijn relatief bescheiden formaat kan het zich 

qua architectuur meten met het Obere Belvedere, dat in 1721-

1722 volgde. Dit gedeelte was bestemd als onderkomen voor 

Eugenius' bibliotheek en zijn kunstcollectie. Daarnaast was 

het ook bestemd voor vorstelijke ontvangsten en hof ceremonies. 

Museum  Slot Belvedère is een barok 
paleizencomplex in Wenen dat door Johann Lukas 

von Hildebrandt werd ontworpen voor Eugenius 
van Savoye. Het bestaat uit het Obere Belvedere 
en het wat oudere Untere Belvedère, die worden 

verbonden door een tuin. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landstra%C3%9Fe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Lukas_von_Hildebrandt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Lukas_von_Hildebrandt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eugenius_van_Savoye
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faustria-forum.org%2Faf%2FWissenssammlungen%2FBriefmarken%2F2019%2FErwin_Wurm_Fat_House&psig=AOvVaw0CtUNj_MrpsN3TvvOwHh8r&ust=1600422017073000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj2heXy7-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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Het complex laat Hildebrandts barokke talent zien om de ruimte scenografisch (Scenografie is het 

ontwerpen van en beslissen over alle onderdelen die de scène maken tot wat ze moet zijn)  te 

behandelen en de tuinen, terrassen en vijvers op te laten gaan in de architectuur. 

De gebouwen van het Belvedère huisvesten sinds 1903 

de Österreichische Galerie 

Belvedere met werken van 

schilders als Frans Francken 

(II), Gustav Klimt en Egon 

Schiele. Een aantal 

belangrijke Klimt-werken was 

begin 2006 voor het laatst te 

zien: deze moesten na zes jaar 

procederen worden teruggegeven aan de erfgenamen van de 

eigenaren, de familie Bloch-Bauer, die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was onteigend.  In de Belvedère hangt onder meer Klimts ‘De Kus’.                      

(Frans Haverschmidt – 200918) 

 

Terres australes et antarctiques françaises: TAAF)  

De kans dat u het hieronder afgebeelde beestje ooit zult ontmoeten in zijn eigen leefomgeving, is klein. 

Sterker nog, de kans is waarschijnlijk nul. Niet alleen omdat het een heel klein beestje is, maar vooral 

ook omdat het voorkomt op eilandjes van de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden, en daar komt 

u niet met een geregelde lijnvlucht of charter van een 

vakantievlieger. Misschien dat u er ééntje ziet in tropisch 

Afrika, maar op één van de eilandjes van TAAF, het Franse 

eilandengebied is het vrijwel uitgesloten. 

De Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden (Terres 

australes et antarctiques françaises; TAAF) zijn een groep zeer 

dun bevolkte vulkanische eilanden in de zuidelijke Indische 

Oceaan, het zuiden van Afrika en een gedeelte van Antarctica. 

Het is een overzees gebied van Frankrijk en omvat vijf districten:  

• Saint-Paul en Amsterdam (Saint-Paul-et-Amsterdam) 

• Crozeteilanden (Îles Crozet), Frans sinds 1924  
• Kerguelen (Îles Kerguelen), Frans bezit sinds 1893 

• Adélieland (Terre Adélie), Frans Antarctisch gebied 

• Verspreide Eilanden in de Indische Oceaan (Îles éparses de l'océan indien)  

De eilanden Saint-Paul en Amsterdam zijn uitgedoofde vulkanen. Het hoogste punt in het gebied is 

Mont Ross op de Kerguelen, met 1850 meter. Er zijn geen vliegvelden op de eilanden, en de 1232 

kilometer kustlijn heeft geen 

havens, enkel ankerplaatsen op 

zee. Het gebied heeft wel een 

handelsvloot.  

De Verspreide Eilanden in de 

Indische Oceaan behoren sinds 

2007 tot de Franse Zuidelijke en 

Antarctische Gebieden. 

Voordien vormden ze een eigen 

territorium. Sinds 2019 staan de Franse Zuidelijke en Antarctische 

Gebieden op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.  

Pringleophaga crozetensis is een vlinder uit de familie echte motten. 

De wetenschappelijke naam van deze soort is voor het eerst geldig 

gepubliceerd in 1905 door Enderlein. De soort komt voor in tropisch Afrika en ook in de Terres australes 

et antarctiques françaises; TAAF). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Galerie_Belvedere
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Galerie_Belvedere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Francken_(II)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_Francken_(II)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egon_Schiele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egon_Schiele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antarctica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Paul_en_Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crozeteilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerguelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9lieland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verspreide_Eilanden_in_de_Indische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Paul_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_(Indische_Oceaan)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mont_Ross&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoedlijst
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpostzegelhandeldemaaskant.nl%2Fsite%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D226%3Afrans-antarctica%26catid%3D45%3Alanden%26Itemid%3D68&psig=AOvVaw2gmcva2KMj73jo0nXeg70W&ust=1593267932063000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjygd7Xn-oCFQAAAAAdAAAAABAW
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_Southern_and_Antarctic_Lands_in_its_region.svg
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Op 2 januari 2016 gaven de posterijen van Terres australes et antarctiques françaises, (of eigenlijk door  

LaPoste,) een zegel van € 0,80 uit met de afbeelding van de Pringleophaga crozetensis. Prachtig klein 

beestje (15 mm lang) uit prachtige kleine eilandjes. Ergens, heel ver. In de (zuidelijke) Indische Oceaan. 

 

(Anna C. van der Maade – 170524). 

 

   

 

Veilinglijst: zie pagina’s 16 t/m 20  

 

U kunt ook weer schriftelijk bieden via: 

                                                                                           

petercmhendrickx@home.nl  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

De heer Simon Oosterhuis reageerde op ons artikel over ‘Sancerre’ in het vorige nummer van de OVVP 

Nieuwsbrief: 

 
Hartelijk dank voor de Nieuwsbrief, altijd een plezier om te lezen. Tevens mijn complimenten, 199 

brieven op rij is een indrukwekkende prestatie. Helaas staat in de laatste brief een storend technisch 

foutje. Dat zal vast geen van de lezers zijn opgevallen maar mij als pietluttige microbioloog wel. In het 

leuke artikel over Sancerre (een bezoek meer dan waard) wordt gesproken over Phylloxera als 

schimmel. Dit is onjuist. Het is een insect dat parasiteert op de wortels van wijnranken. Door 

overijverige Engelse botanici in het midden van de 19e eeuw per ongeluk meegenomen uit de US heeft 

uw reacties 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
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dit nietige beestje de Europese wijnbouw indertijd vrijwel vernietigd. Europese druivenrassen, allemaal 

varianten van de Vitis vinifera, hebben slechts een penwortel en als die door insectenvraat wordt 

aangetast sterft de plant natuurlijk af. Amerikaanse druivenrassen hebben de beschikking over meerdere 

penwortels, waarschijnlijk als aanpassing aan de aanwezigheid van dit insect, de druifluis, en zijn 

daardoor nauwelijks gevoelig voor Phylloxera. Aangezien er geen bestrijdingsmiddelen tegen het 

beestje bestaan gebruikt men al meer dan eeuw Amerikaanse onderstammen om daar de Europese 

rassen op te enten. Let maar eens op als u bij de Zusters Benedictinessen in Oosterhout langs de 

wijngaard loopt, vlak boven de grond is de plaats van enting goed zichtbaar. De zusters maken trouwens 

hele goede wijn, wat van Amerikaanse druiven, een andere Vitis soort, niet goed lukt. Het levert wijn op 

met een vreemde smaak, bepaald niet lekker. Het foutje in het artikel kan trouwens ontstaan zijn doordat 

een aantasting door Phylloxera vaak ook gepaard gaat met schimmel- of bacteriële infecties. Nog 

funester dus. De grote vraag is natuurlijk of die pre-Phylloxera wijnen beter smaakten dan nu. Van de 

Sancerre kan ik mij dat niet voorstellen. 

Met vriendelijke groeten, Simon Oosterhuis. 

 

Als u (ook) 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  

 

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:yapa79dw@kpnmail.nl
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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: 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 
Verkoop van albums en stockboeken: zaterdag 24 september 2022 – aanvang 13.00 u -  ca. 350 kavels voor een vaste 

aantrekkelijke prijs – met om 15,00 u een veiling met 100 kavels – veiliong- en verkooplijst staan vanaf 1 september 2022 op 

onze website. 

mailto:deltaoost@ziggo.nl
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/
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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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.   
 

 

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. 

 

Weert: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o.  organiseert een Postzegelruilbeurs met grote veiling veel 1 Euro kavels. 
Op zondag 27 november 2022 te Weert. Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne  - Herenstraat 298 6004 XL Weert. 

Jeugdhoek en handelaren stands aanwezig. - Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50. - Zaal open 09.30 uur. De veilingkavels 

kunnen vanaf 09.30 u. tot 12.15 u. worden bezichtigd. - Aanvang veiling: 12.30 u. tot ca.16.30 u. - Het veilingboekje staat 

begin november 2022 op onze site: www.filatelicaweert.nl - Inform. t.b.v. handelaren: Th. Verheyen, Demeter 25, 6001 WX 
Weert. Tel: 0495-541666, e-mail: postzegelclub@home.nl. - Voorzitter: F. Sluijters, Smisserstraat 1 6031 AD Nederweert. Tel: 

06-27397159,  - e-mail: f.sluijters@asten.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: 
 

 

 

Antwerpen: 7+8 oktober 2022 -  Internationale postzegel- en muntenbeurs, georganiseed door FNIP in Antwerp Expo, Hal 1, 

Jan Van Rijswijcklaan 191 Info: www.fnip.be  Toegang: 5 euro tenzij gratis inkomflyer Open: vrijd. 10 u – 17 u en zat. 10 u – 

16 u 
 

Ath: 9 oktober 2022 – 22e  jaarlijkse beurs Philathelia 2022 (+ diverse objecten) georganiseerd door Cercle royal phil. Athois 

in instituut Vauban, avenue Vauban 6 te 7800 Ath. Info: 0032 495/28 04 79 – Toegang : gratis Open van 9.30 tot 16.00 u 

 
Eppegem: 16 oktober 2022 - Nationale ruildag 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 
 

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:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:jankoenraadt8@gmail.com
http://www.filawb.nl/
mailto:info@hansdevogt.nl
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
mailto:info@philavenlo.nl
http://www.philavenlo.nl/
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:postzegelclub@home.nl
mailto:f.sluijters@asten.nl
mailto:mr.nicolaas09@gmail.com
http://www.fnip.be/
mailto:andree_rombaut_mangin@hotmail.be
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Gent: 20 augustus 2022 -  21e  postzegelbeurs (postzegels & postwaardestukken). 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 

 

Heist op den Berg:  25 september  2022 – 23 oktober 2022  Nationale 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 

 

Machelen: 10 + 11 september 2022: 58e  tentoonstelling georganiseerd door de 
Koninkl.Hobbyclub in Site Bosveld – Heirbaan 9 te 1830 Machelen met o.a. ruilen 

champagnecapsules, postzegels e.a. - Toegang: gratis Open Zat van 10 tot 18 u + zond. 

9.00 tot 18u 

 

Nieuwpoort: 17 september 2022 - 13de nationale postzegel- en ruilbeurs georganiseerd door de Koninklijke postzegelclub 

van de Westhoek in zaal Islandia, stedelijke vismijn, Kaai te Nieuwpoort. Info: 0032 472/01 28 02 – Toegang: gratis Open 

van 9.00 tot 16.30 u 

 
Oostende: 22 oktober 2022 - “Via Ostende 2022” (=Regionale competitieve tentoonstelling West- en Oost-Vlaanderen) + 

Voorverkopen “Heropening KMSKA” museum in Antwerpen, “Jongeren maken de toekomst” (jeugdfilatelie) , “Kerst in alle 

vormen”, rouwzegel en boekje met 50 zelfklevende zegels “groenten” + propagandatentoonstelling + verschillende 

standhouders. Org.: Koninklijke Postzegelkring Oostende (100 jaar!) en Wefis (50 jaar!) in het Thermae Palace, Koningin 
Astridlaan 7 te 8400 Oostende - Tel 0032 50/22 14 82 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 16.30 u - Stand bpost: tot 15.00u  

 

Ottignies: 11 september 2022 – 25e  verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) georganiseerd door Cercle collect. Ottinois in het 

Cultuurcentrum, avenue des Combattants 41 te Ottignies. Info: 010 41 58 31 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 15.00 u 
 

Perk: 23 oktober 2022 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door Hobbyclub Teniers in “café de vier vaten” te Perk 

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

 

Putte: 4 september 2022 – 2 oktober 2022 -  Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd in heemmuseum Het Molenijzer, Heuvel 

41b te 2580 Putte. Toegang: gratis Info: Alfons.vekemans@scarlet.be Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Sint-Niklaas: 17 september 2022 - 13de nationale postzegel- en ruilbeurs georganiseerd door de Koninklijke postzegelclub 
van de Westhoek in zaal Islandia, stedelijke vismijn, Kaai te Nieuwpoort. Info: 0032 472/01 28 02 – Toegang: gratis Open van 

9.00 tot 16.30 u 

 

Sint-Niklaas: 2 oktober 2022 - Nationale ruilbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door de Wase ruilclub in Lokaal 
“Puyenbeke kantine” Watermolenstraat 104 te 9111 Sint-Niklaas. Info: 03/777 35 90 (na 20.00 u) Toegang leden: gratis Niet-

leden: 2 euro Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Teniers: 25 september 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 

 

Tielt: 4 september 2022 - Nationale postzegelbeurs, georganiseerd door KVBP Tielt in Europahal, Mackzekplein te Tielt Info: 

00342 51/40 59 23 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 16.00 u 
 

Viroinval: 15 oktober 2022 – 18e  grote verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) Organisatie: Association Phil. de Viroinval in 

het regionale cultuurcentrum “Action Sud”, rue Vieille Eglise 10 te Viroinval. TBC-post ook present met nieuwe zegel en 

afstempeling Info: 0032 494/99 50 66 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 16.00 u 
 

Waver: 16 oktober 2022  - 47e  beurs voor filatelie, marcofilie en prentbriefkaarten, georganiseerd door Royal Club Phil. De 

Waver in de feestzaal en kloostergang van het stadhuis, Place de l’Hôtel de Ville te Wave. Info: 0032 474/06.93.94 – Gratis 

toegang Open van 9.00 tot 15.00 u 
 

Zellik: 15 oktober 2022 - 15de filatelistische ruilbeurs georganiseerd door postzegelclub Breughel Asse-Zellik in de 

gemeentelijke feestzaal, Noorderlaan 7 te 1731 Zellik. Info: 0032 475/81 88 99 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 16.00 u 
 

 

 

 

Volgende pagina’s:  veilinglijst 
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No. Land Omschrijving p/o/g 
Cat. 
prijs Limiet 

1 Duitsland Bund 121-122 p  100,00  15,00  

2 Duitsland Bund 139-140 p 220,00  35,00  

3 Duitsland Bund 147 p 80,00  12,00  

4 Duitsland Bund 156-159 p 130,00  20,00  

5 Duitsland Bund 177-196 p 300,00  45,00  

6 Nederland 350-355 p 43,00  6,00  

7 Nederland 500-512 p 43,00  6,00  

8 Nederland 556-560 p 90,00  10,00  

9 Nederland 601-616 p 61,50  6,00  

10 Nederland 474-489 p 168,00  25,00  

11 Nederland nr 95 p 48,00  8,00  

12 Nederland nr 96 o 20,00  3,00  

13 Nederland nr 98 o 70,00  10,00  

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

15 Nederland Roltanding R94-97 o 60,00  10,00  

16 Oost Europa stockboek g   2,00  

17 Amerika stockboek g   3,00  

18 Nederland kaart persoonlijke zegels g   1,00  

19 Nederland kaart persoonlijke zegels g   1,00  

20 Azië stockboek g   3,00  

21 Motief Treinen dik stockboek + catalogus g 2.150,00  35,00  

22 Wereld stockboek 950 zegels g   4,00  

23 Wereld stockboek 900 zegels g   4,00  

24 Wereld stockboek 1100 zegels g   5,00  

25 Wereld stockboek 900 zegels g   4,60  

26 Wereld stockboek 1350 zegels g   5,60  

27 Wereld stockboek 900 zegels g   5,60  

28 Wereld stockboek 1800 zegels g   6,60  

29 Wereld stockboek 1800 zegels g   6,60  

30 Duitsland stockboek 850 zegels g   4,00  

31 Cept/Nederland stockboek 1700 zegels g   8,00  

32 Ruimtevaart 2 stockboeken 550 zegels g   6,00  

Veiling 472– september 2022 
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33 Wereld 2 stockboeken 1950 zegels g   8,60  

34 Wereld stockboek 2300 zegels g   8,60  

35 Wereld stockboek 800 zegels g   4,00  

36 Wereld stockboek 1200 zegels g   5,00  

37 Wereld stockboek 1050 zegels g   4,60  

38 Wereld stockboek 1800 zegels g   7,00  

39 Australië stockboek 1200 zegels g   5,60  

40 Belgie/Congo stockboek 1700 zegels g   7,00  

41 Duitse Gebieden 4 kleine boekjes   1.000,00  20,00  

42 Duitse Gebieden 3 kleine boekjes   1.000,00  30,00  

43 Ned. Antillen stockboekje p   3,00  

44 Nederland stockboek 53 series p/o    15,00  

45 Duitsland Bund stockboekje p   8,00  

46 Nederland stockboekje 45 series p   8,00  

47 Nederland stockboekje 33 velletjes p   8,00  

48 Nederland stockboek 58 series etc. p 430,00  15,00  

49 Duitsland    stockboek DDR/Berlijn etc. p   6,00  

50 Nederland stockboek 1852-1999 g 360,00  12,00  

51 Nederland stockboek 1867-1970 g 350,00  12,00  

52 Nederland stockboek   p    10,00  

53 Zuid Afrika stockboek g   1,00  

54 Nederland stockboek 120 series p   12,00  

55 Berlijn  stockboek 1954-1990 p 950,00  30,00  

56 Nederland stockboek samendrukken p/g    1,00  

57 Nederland stockboek 60 blokken p   30,00  

58 Bayern stockkaart 86 zegels p/g  320,00  20,00  

59 Berlijn  stockboek g 550,00  15,00  

60 Nederland 32 FDC's in album     1,00  

61 Bayern 76 - 85 Type 2 g 32,50  3,20  

62 Bayern  Dienst 44-61 g 850,00  15,00  

63 Nederland Port 31-43 g 180,00  32,00  

64 Nederland Telegram T5 g 40,00  7,00  

65 Nederland Telegram T8 g 28,00  5,00  

66 Nederland Internering nr 1 g 200,00  40,00  

67 Ned. Indië 293-297 g 30,75  5,00  

68 Ned. Indië nr 360 g 38,45  5,40  

69 Nederland+Overz Holland album diversen p/g  HOOG 20,00  
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70 Diversen 
grote doos incl. 
wereldalbum     2,00  

71 Duitse Rijk 119-138 g 110,00  10,00  

72 Duitse Rijk 233-234 g 60,00  6,00  

73 Danzig 50-52+63-65+72 g 81,50  5,00  

74 Danzig 217-219 op briefstukjes g 75,00  5,00  

75 Curaçao 200-205 kind p 20,00  3,00  

76 Curaçao Luchtpost nr 17 g 20,00  3,00  

77 Curaçao Luchtpost 53-68 p 32,00  6,00  

78 Curaçao Luchtpost 82-84+86 g 55,00  10,00  

79 Suriname 137-140+157-166+200-201 o   36,00  4,00  

80 Suriname Rode kruis Luchtpost 23 2x o/g 20,00  2,00  

81 Engeland 126 FDC in album onb   10,00  

82 Nederland 556-560 kerken g 40,00  4,00  

83 Nederland 568-572 zomer p 23,00  2,40  

84 Nederland 583-587 zomer p 14,00  2,00  

85 Nederland 3 series p 13,50  2,00  

86 Nederland 2199-2208 p   2,00  

87 Nederland 2260-2269 p   2,00  

88 Nederland 578-581 p 15,50  3,00  

89 Nederland 5 series p 26,00  2,60  

90 Nederland FDC 49 + 58 bes 20,50  5,00  

91 Nederland nr 4 - 6 g 150,00  15,00  

92 Nederland 225-231 g 41,00  4,00  

93 Nederland 550-556 g 27,00  3,00  

94 Nederland 220-224 g 11,50  1,00  

95 Spanje 2825-2825C p 5,00  1,00  

96 Letland 67 zegels p   5,00  

97 Nederland 141-165+177-198 g 105,90  10,00  

98 Nederland 6 velletjes Mooi Nederland g   6,00  

99 Wereld Doos onafgeweekt +FDC's onb   5,00  

100 Europa kaart Cept zegels p 58,00  2,60  

101 Groenland stockkaart g 40,00  4,00  

102 Nederland kaart persoonlijke zegels g   4,00  

103 Diversen loupe      2,40  

104 Nederland FDC's in importa album     5,00  

105 Nederland kaart 10 series p/g 140,00  7,60  
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106 Ver. Naties Wenen 2 FDC's     5,00  

107 Berlijn 140-154+135,187,231 g 59,00  6,00  

108 Wereld stockboek allerlei p/g   5,00  

109 Europa kaart Cept zegels 1980-81 p 110,00  5,00  

110 Motief 8 brieven KLM + 2 FDC's g   3,60  

111 Oostenrijk 4 blokken + 3 series p/g 38,00  5,00  

112 Nederland 12 series op kaart g 55,00  4,00  

113 Nederland kaart persoonlijke zegels g   4,00  

114 Ver. Naties Wenen 8 jaarsets g 48,00  6,00  

115 Duitsland Bund/Berlijn combinaties g   4,00  

116 Nederland diversen op kaart p/g   2,00  

117 Nederland FDC87a     5,00  

118 Diversen 
leeg stockboek zwarte 
bladen     3,00  

119 Wereld doos afgeweekt g   5,00  

120 Engeland 34 FDC's in excellent album bes   5,00  

121 Nederland 556-560 kerken p 60,00  6,00  

122 Nederland 578-581 Riebeek p 15,50  2,00  

123 Nederland 550-555 zomer p 35,00  5,00  

124 Nederland 641-645 zomer o 16,70  2,00  

125 Diversen 30 brieven KLM vluchten bes   3,00  

126 U.S.A. stockboek    g   5,00  

127 Nederland 
641-45 en 649-53 op 
brieven g 32,00  5,00  

128 Ver. Naties 40 enveloppen bes   4,00  

129 Duitsland Bund stockboek 1951-1980 g   1,00  

130 Rusland stockboek g   5,00  

131 U.S.A./Canada stockboek g   5,00  

132 Europa stockboek g   5,00  

133 Wereld stockboek zegels en brieven g   5,00  

134 Engeland/Ierland stockboek g   3,00  

135 Nederland 563-567 kind p 23,00  2,40  

136 Nederland 3 series p 17,90  2,00  

137 Nederland 3 series p 19,30  2,00  

138 Wereld doos onafgeweekt g   4,00  

139 Duitse Rijk 116-118 g 260,00  26,00  

140 Duitse Rijk 119-138 g 120,00  12,00  
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141 Duitse Rijk nr. 245 g 150,00  15,00  

142 Duitse Rijk 258-260 g 150,00  15,00  

143 Duitse Rijk 268-273+274-276 g 58,00  5,80  

144 Duitse Rijk 313A-330A g 110,00  11,00  

145 Duitse Rijk nr. 331 g 38,00  3,80  

146 Duitse Rijk 351-354 g 100,00  10,00  

147 Duitse Rijk 403-406 g 65,00  6,60  

148 Duitse Rijk 407-409 g 250,00  25,00  

149 Duitse Rijk 556-564 g 160,00  16,00  

150 Duitse Rijk nr. 671 g 60,00  6,00  

    TOTAAL 1.214,80  
 


