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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,
In de vorige editie van onze nieuwsbrief (Nummer 200, hulde aan de redacteur!! ) schreef ik nog dat we
na de zomermaanden weer van start zouden gaan met onze maandelijkse
bijeenkomsten. Inmiddels zijn we dan ook begonnen. De eerste
zaterdagmiddag in de Bunthoef was nog niet zo druk bezocht maar we
verwachten dat het de komende maanden wel wat drukker zal gaan worden.
Ook de eerste woensdagavondbijeenkomst ligt weer achter ons en gelukkig
hebben we weer velen van u mogen verwelkomen. De komende herfst- en
wintermaanden bent u van harte welkom op alle verenigingsdagen. De data
hiervoor vind u verderop in deze nieuwsbrief.
Als U geen lid bent van onze gezellige vereniging, maar wel elke maand,
met veel genoegen, deze nieuwsbrief leest en toch een beetje nieuwsgierig
wordt, dan nodig ik u bij deze uit om eens een keer langs te komen en kennis
te maken. Onze bestuursleden en medewerkers staan voor u klaar.
Namens hen wens ik u veel plezier bij het lezen van deze nieuwe editie van de OVVP nieuwsbrief.

Namens het bestuur en alle medewerkers:
Graag tot ziens op onze bijeenkomsten.
Uw voorzitter
Peter Hendrickx
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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: 19/10, 16/11,
21/12/2022.

Verslag ledenbijeenkomst 21 september 2022 :
Voorzitter opent rond acht uur de vergadering en heet de 42 aanwezigen hartelijk welkom na een
welverdiende vakantie.
Een paar punten passeren de revue, zoals:
- De echtgenote van Joop Hofkens is 14 september jl. overleden. Gisteren was er een afscheidsdienst waarbij ook het bestuur aanwezig was. Er wordt een ogenblik stilte gehouden.
- Er wordt nog iemand gezocht ter versteviging van het feest comité ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van de vereniging. Vrijwilligers graag aanmelden bij het bestuur.
- Dhr. Pijpers heeft weer de jaarlijkse clubloten te koop à € 3,-- per stuk. Hiervan komt een groot
deel ten goede van de vereniging.
- De nieuwsbrief heeft inmiddels zo’n 200 abonnees. De redacteur blijft voorlopig nog in functie
maar kijkt wel uit naar een opvolger. Wie wil hem opvolgen?
Hierna wordt een korte pauze gehouden waarna de veiling begint.
De winnaar van de toto is dhr. Van Gilst. Van harte gefeliciteerd!
Bij het afrekenen doet zich een klein probleem voor: de printer doet het niet, de cartridges zijn als gevolg
van de hete droge zomer verdroogd. Daarom wordt alles handmatig afgewerkt en wordt de bijeenkomst
om half elf afgesloten.
Op 19 oktober 2022 is de volgende ledenbijeenkomst.
(Jurn Dijkhuis)

Brabantse Filatelistendagen:
Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef wordt gehouden op de eerste zaterdagmiddagen van
de maand: (Open 13.00 – 16.00 u) –
toegang € 0,50 –
toegankelijk voor leden
en niet-leden van de
OVVP.
De volgende Brabantse
Filatelistendagen vinden plaats op 3/9,
1/10, 5/11, 3/12/2022.
Maakt u van de gelegenheid gebruik en kom ook eens kijken, kopen en ruilen.
Gezellig en nuttig voor uw verzameling. (Zaal open 13.00 – 16.00 u) – toegang
€ 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.
Dat is een garantie voor succes. Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers.
Kosten tafelhuur: € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden.

Tafel huren: Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen.
Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk
voor leden en niet-leden van de OVVP.
Aanmelden bij Cees Pijpers: tel. 0162-432738 of
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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 Leden Service Dienst,
j.hofkens@hetnet.nl – 0162 454448 - of overlegt eens met hem over de mogelijkheden op een
ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop is daar meestal 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
Gevraagd: Ik ben op zoek naar het velletje “Biesbosch” uit 21. Wie kan mij dat aanleveren, tegen
redelijk bod? - Jop de Monte tel. 06 10 44 28 62
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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
Als u de Oosterhouter Post van september-oktober wilt
inzien dan kan dat door hier te klikken.
Het kan ook "bladerbaar": Oosterhouter Post september
2022

Postzegelverenigingen “in de buurt”:
Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun
websites:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/
Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com
Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/
Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/
Eindhoven: Eindhovense Filatelisten vereniging: www.E-F-V.nl
Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl
Geleen: De Philatelist geleen www.dephilatelistgeleen.nl
Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl
’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/
FV De Bevelanden, Kloetinge www.postzegelclubdebevelanden.nl
Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl
Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/
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
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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.

Else Lasker-Schüler
Ter gelegenheid van de 150e geboortedag van Else Lasker-Schüler, gaf Deutsche Post op 7 februari
2019 een speciale postzegel uit, met een nominale waarde van € 0,70, in velletjes van 10 zegels. Else
Lasker-Schüler was al eens eerder op een postzegel vereeuwigd,
namelijk in 1975, in de serie ‘Bedeutende Frauen’.
Elisabeth Schüler werd geboren op 11 februari 1869 in Elberfeld,
tegenwoordig een deelgemeente van Wuppertal, als dochter van
een bankier. Tijdens haar ongelukkige huwelijk met dokter
Jonathan Berthold Lasker ontdekte ze haar literaire neigingen. In
haar emotionele werken behandelt Else Lasker-Schüler de
onderwerpen liefde, familie en religie, creëert ze mystieke
droomwerelden waarin ze christelijke, oudtestamentische en
oosterse elementen combineert. Haar financiële toestand was meestal
onstabiel. Ze stileerde zichzelf als de beheerser van verzonnen legendes
waarin ideale ideeën op gespannen voet staan met echte politieke en
persoonlijke levensomstandigheden.
Toen de ‘Neuer Club’ in 1909 opgericht werd, nam ze deel aan de avantgardistische bijeenkomsten van expressionistische dichters. Ze was zeer
gerespecteerd en had talloze vrienden onder de dichters en schilders uit die
periode. Als de beroemdste expressionistische dichter van Duitsland en
uitstekende vertegenwoordiger van de avant-garde literatuur, bevond ze
zich aan het begin van de 20e eeuw in het centrum van het Berlijnse
bohémien. Haar extra-vagante levensstijl droeg ook bij: ze verwierp de
traditionele rol van vrouwen in de burgerlijke samenleving. Tegelijkertijd
voerde ze campagne tegen abortus, voor voorbehoedsmiddelen en vrije liefde en werd ze een symbool
van bevrijding van conservatieve beperkingen.
Niet in de laatste plaats vanwege haar uiterlijk – de haren als zwarte page snit, wijde broeken, kleurrijke
gewaden en opvallende sieraden - werd Else Lasker-Schüler beschouwd als een excentrieke
paradijsvogel die ook graag door de straten van Berlijn slenterde vermomd als "Prins Yusuf von Thebe".
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Met de publicatie van "Gesammelte Werke" (1919/20) was ze op het hoogtepunt van haar carrière. In
1932 ontving ze voor haar levenswerk de Kleistprijs, de belangrijkste Duitse literaire onderscheiding in
die tijd.
Als joodse werd ze bedreigd door de nazi's. Na de machtsovername door de NSDAP in 1933 vluchtte
Lasker-Schüler naar Zürich in Zwitserland, maar ook daar kon ze niet werken. Zij was in
Duitsland persona non grata geworden, aangezien ze enerzijds joods was en anderzijds de in naziDuitsland verboden ‘Entartete Kunst’ bedreef. In 1934 ging ze naar Egypte en vervolgens

naar Palestina. Toen in 1939 de oorlog uitbrak, verbleef ze in Jeruzalem na een reis naar Palestina. Hier
zette ze zich in voor een vreedzaam begrip tussen Joden en Arabieren, en droomde ze tot het einde van
de verzoening tussen Duitsers en Joden. Op 22 januari 1945 stierf Else Lasker-Schüler aan een
hartaanval.
(Anna C. van der Maade – 190319)

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.
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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). 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 – 200729)

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
Heeft u de Nieuwsbrief een keer niet ontvangen - de
OVVP Nieuwsbrief wordt elke maand rond de 1e
van de ontvangers niet zichtbaar zijn.
verzonden - of bent u de Nieuwsbrief kwijtgeraakt? Op
Er zijn echter mailprogramma’s die
de website van de OVVP kunt u alle
dit
soort
van
mailberichten
Nieuwsbrieven lezen en/of downloaden:
beoordelen als ‘spam’ en ze daarom
www.oosterhouterpost.nl
of in uw spambox plaatsen of
helemaal verwijderen. Daarom is het
goed uw spamberichten te controleren op berichten van onze vereniging.
Soms helpt het door in uw mailprogramma bij ‘ongewenste mail’ aan te geven dat u mails van ‘deze
afzender’ altijd wilt ontvangen. Ook kunt u ons adres opnemen in uw lijst van ‘contactpersonen’.
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Nieuwsbrief internationaal:
Dat onze Nieuwsbrief ook internationaal gewaardeerd wordt kunt u aflezen aan onderstaand artikel,
gepubliceerd in de ‘NUUSBRIEF SEPTEMBER 2022’van de Stellenbosch Filatelistevereniging Stellenbosch Philatelic Society in Zuid-Afrika:

EERBETOON AAN GASTONE RIZZO, DIE "ONDERWYSER VAN DIE
POSSEËLS"
Die Italiaanse posdiens Poste Italiane het op 9 Mei 2022 ‛n nuwe seël uitgereik met ‛n
gesigwaarde van €1.10. Die seël is deel van die tematiese reeks il Senso Civico en
gedenk Gastone Rizzo, ‛n voormalige lid van die Italiaanse
Filateliese Persunie Unione stampa filatelica italiana met
eeufees herdenking van sy geboortedag. Driehonderd
duisend van die seëls is gedruk deur Istituto Poligrafico e
Zecca delle
Stato en is
ontwerp deur
Marco Ventura.
Die seël toon ‛n
portret van
Gastone Rizzo
omring deur skooldogters en ‛n vergrootglas wat die beeld
van ‛n posseël weerspieël. In die agtergrond is ‛n bladsy waarop die opskrif Franco
Bollino verskyn. Rizzo, wat op 2 Mei 2019 oorlede is, het bekendheid verwerf vir sy
ongewone manier om klasse aan te bied en waarin hy posseëls gebruik het om die
kinders se aandag te trek en om die inhoud van lesse weer te gee. Sy leermetodes
was innoverend en besonder effektief en is binne en buite Italië gewaardeer. Baie
nuusblaaie het aandag aan die metode gegee en RAI (die Italiaanse televisiediens,
het ‛n dokumentêre rolprent gemaak oor hierdie Montessori leermetode wat reeds in
1940s ontwikkel is n.l. die leer van kinders in verskillende skoolvakke met die
pedagogiese hulp van posseëls. Hy het self plakkate gemaak, wat kleurvol en met
baie besonderhede geïllustreer was, in die klaskamer opgehang, bypassend by die
lesse vir die dag. Posseëls is as visuele ondersteuning gebruik. Rizzo het self sy verhaal
vertel in sy outobiografie met die naam Gastone Rizzo, die onderwyser van die
posseëls in ŉ hoofstuk getitel A school like this, wat in 2012 uitgereik is. Danksy sy
bekendheid het hy met die tydskrif Il collezionista van Bolaffi. Vanaf 1952 het hy ook
met die bedryf Althea uit Parma begin saamwerk wat posseëls as ŉ geskenk saam
met sy produk Cremifrutto (soet vrugtestroke). In 1953 het hy die posseëlklub Franco
Bollini gestig, wat onder sy leiding ŉ filateliese nuusbrief uitgegee het. Die klub het in 4
1964 175 000 lede gehad en daarmee die belangrikste posseëlklub vir kinders ter
wêreld geword het. Sy manier van klasgee is in groot besonderhede in sy
outobiografie vervat. Met sy oorlyde was hy 97 jaar oud en deur almal as die
onderwyser van die posseëls beskou. Min mense, indien enige, het soveel gedoen om
die versamel van posseëls by kinders en jongmense tuis te bring. Generasies van seuns
en meisies van die Bassa Veronese, veral die van die Sustinenza, het die alfabet en
die wiskunde geleer aan die hand van afbeeldinge van posseëls wat met behulp van
potlode en kwaste op papier aangebring is.
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ŉ Artikel deur Frans Haverschmidt in die Oosterhoutse
Postzegelverzamelaars (OVVP) se nieuwsbrief 197 van Junie 2022

Vereniging

Van

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.

Grote Clubactie:
Cees Pijpers is weer gestart met de verkoop van loten van de Grote
Clubactie. De loten kosten € 3,00 per stuk en u kunt weer mooie prijzen
winnen. (Hoofdprijs € 100.000,00). Van de opbrengst van de verkochte
loten gaat 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar de vereniging. De trekking
is op 7 december 2022.
U kunt ook loten bestellen door € 3,00 per lot over te maken op
bankrekening:
NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg
Wij zorgen dan dat u de loten tijdig ontvangt.
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Alhambra van Granada
In de serie ‘Stedelijk Erfgoed van de Mensheid’ heeft de Spaanse Post op 27 oktober 2017 een blokje
uitgegeven (formaat 220x170 mm) – in een oplage van 180.000 stuks - met als afbeelding het Alhambra
van Granada. Het velletje dat in omloop is gebracht bevat twee zegels van € 3,15, met details van een
afbeelding van het Alhambra (Arabisch: Qasr Alhamrā = Rode Paleis) met het gebergte van de Sierra
Nevada op de achtergrond. Een van de afbeeldingen toont de Torre de Comares, en de andere de Nazari
Paleizen.
Het Alhambra, is het toeristische juweel van Granada en een van de meest gevraagde bestemmingen in
Andalusië en Spanje. De Generalife Tuinen en het Paleis van Karel V zijn onderdeel van het stedelijke
complex. Het Rode Fort, symbool van het Koninkrijk Nazari (1238-1492), is al bijna 800 jaar
kenmerkend voor Granada, en het is een UNESCO-werelderfgoed.
Andere bezienswaardigheden uit Granada: Correos heeft, met het huidige blokje 71 postzegels
uitgegeven over de geschiedenis van Granada en zijn bouwwerken en belangrijke personages.
Waaronder: de fontein Met de leeuwen van het Alhambra (1931 en 1950); het Wapen van de hoofdstad
en zijn regionale klederdracht (1963); landschappen en monumenten van de Alhambra-serie (1966 en
1975); Alhambra (1991); Granada Alhambra Architectuur Prijs (1998); Patio de la Acequia y Palacio
del Generalife (2001), hoofdstad met de Fontein van Leeuwen (Exfilna 2003); Wereld Erfgoed Series,

Het Alhambra (2011); binnen de serie Marca España, een zegel gewijd aan de "Patio de los Leones"
(2014). Meer monumenten van deze regionale hoofdstad en van de provincie zijn ook erkend als
bezienswaardigheden, waaronder het aquaduct van Almuñecar, het paleis van Carlos V, La Cartuja of
het Paleis van de Arrayanes.
Ook belangrijke figuren geboren in Granada zijn filatelistische afgebeeld zoals Federico García Lorca,
Mariana Pineda, kardinaal Belluga, de veroveraars Alvaro de Bazán en Antonio de Mendoza, de schilder
Alonso Cano, de schrijver Angel Ganivet, de dichter Luis Rosales en Carlos Cano.
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Ten slotte, de Ski World Cup gehouden in Sierra Nevada in 1977, het Festival of Music and Dance, in
1988, De Wereldtentoonstelling van Filatelia, Granada 92, Juvenia 2011, samen met andere
herinneringen zoals de Castell Ferro Vuurtoren of de Calahorra Castle zijn bekend om de schoonheid,
cultuur en geven een aantrekkelijke beeld van een van de
belangrijkste regionale hoofdsteden van Spanje; een venster voor de
wereld dat de twee gezichten van Granada laat zien: moderniteit en
traditie.
“Schoonheid waar ook Allah geen bezwaar tegen kan hebben”,
schreef de Arabische dichter ‘Ibn Zamral’ over de tuinen van het
Alhambra. Voor de dichter was de
De Nasriden was
overvloed aan water in de tuinen van de
een islamitische, Berberse
dynastie binnen het rijk van
Nasridische Residentie eenvoudigweg
Granada, die regeerde
onvoorstelbaar. Als zoon van de woestijn
van 1237 tot 1492, het jaar
was water voor hem een bijzondere
waarin Spanje de Moorse h
eersers over het Iberisch
kostbaarheid. Als een ‘Tuin doorstroomd
Schiereiland definitief
door beken en rivieren’, moest volgens de beschrijvingen het Paradijs er
versloeg.
uitzien. De Alhambra en het ‘Generalife-Paleis’ (Generalife = Arabisch:
Jannat al’Arif = Tuin van de architect)staan verheven op een heuvel, een uitloper van het gebergte de
Sierra-Nevada., tussen de rivieren Darro en Genil. Al vanaf de 9 e eeuw waren er bouwwerken op de
heuvel, maar de Nasriden lieten de grote paleisstructuren aanleggen. In het jaar 710/711 waren de
Arabieren Spanje binnengevallen en kort na 750 richtte één van de laatste Omaijadenprinsen
(De Omajjaden van Andalusië waren een tak van de Omajjaden die nadat hun familie
uit Damascus verslagen was, hun dynastie voortzetten in Andalusië).het emiraat Cordoba op
Een emiraat is het rijk van een emir of een sjeik. (Een emiraat verwijst doorgaans naar een provincie of
rijk dat door een prins bestuurd wordt. Een regio in Saoedi-Arabië die door een emir bestuurd wordt,
wordt bijvoorbeeld een emiraat genoemd). Later namen de Omajjaden zelfs de titel ‘Kalief’ aan.
(Een kalief (opvolger, plaatsvervanger, rentmeester van Mohammed) staat aan het hoofd van een
kalifaat. In de geschiedenis wordt meestal bedoeld het islamitische rijk maar er waren ook andere
(hiervan afgeleide) kalifaten). Maar in de 13e eeuw verviel het kalifaat van Cordoba en ontstonden er 23
deelregeringen (Taifas). Vanaf 1218 was Granada de residentie van de heersers van de Nasriden
dynastie. De Alhambra is de enige – tot nu toe vrijwel volledige intact gebleven – moslimresidentie.
Een
hoogtepunt
van
Moorse
architectuur en tuinkunst.
De Moorse overheersers (Moren waren
de moslims die het Iberisch
schiereiland, Sicilië, Sardinië, Corsica
en Malta bewoonden gedurende de
Middeleeuwen.
De Moren waren
voornamelijk
Noord-Afrikaanse
Berbers en kwamen oorspronkelijk uit
het huidige Marokko, Algerije, Tunesië
en Mauritanië), waren constant in strijd met de Spanjaarden, die in het
kader van de ‘Reconquista’, de eeuwenlange strijd tussen Christenen en
Moren op het Iberisch schiereiland, zich inspanden de Moslims uit Spanje te verdrijven. In 1236 was
Cordoba al in Spaanse handen gevallen en Granada moest hoge belastingen aan Castilië betalen, om
zelfstandig te kunnen blijven. Ferdinand III van Castilië verlangde van Granada belastingen en militaire
hulp bij de veldtochten tegen de Moslims. Op die manier werd Sevilla in 1248 heroverd. Mohammed I,
de stichter van de Nasriden-dynastie, had de naam een overwinnaar te zijn maar de Reconquista
bedreigde ook zijn gebied. Doordat het door de Moslims overheerste gebied steeds kleiner werd,
kwamen er steeds meer vluchtelingen naar Granada, waaronder veel handwerkers en kunstenaars,
waardoor Granada zich tot een centrum van Islamitische cultuur en kunst kon ontwikkelen.
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De totale vesting van Alhambra bestaat uit drie delen, de Mextuar, waar recht werd gesproken, de Diwan
het officiële paleis met troonzaal en de Harem, met de privéruimten van de heerser. Het Generalife
Paleis ligt boven de Alhambra en vormde het zomerpaleis. Hier
zijn het vooral de vele tuinen en waterpartijen die indruk
maken, met een fantastisch uitzicht op de sneeuw bedekte
bergen van de Sierra Nevada en op de Alhambra. Al-Hamra –
de Rode werd het paleis genoemd, omdat het licht van fakkels
de stenen ’s nachts rood deden oplichten. De wanden en
plafonds zijn bijna volledig met ornamenten bedekt. Arabesken
versieren de vlakken, terwijl afbeeldingen van levende wezens,
zoals in de Islam gebruikelijk, ontbreken. Vanaf 1482 regeerde
Mohammed XII, die door de Spanjaarden ‘Boabdil’ (niet om
aan te zien) of ‘Rey Chico’, (de kleine koning) werd genoemd. In die tijd had Granada zo’n 400.000
inwoners, maar de macht van de Nasriden was niet meer afdoende en op 2 januari 1492 trokken de
Spanjaarden, door de Poort der Gerechtigheid, de stad binnen.
(Anna C. van der Maade – 171111).

Georges Charpak:
Georges Charpak ( 1924 - 2010) was een Pools-Frans natuurkundige. In 1992 ontving hij de Nobelprijs
voor Natuurkunde "Voor zijn uitvinding en ontwikkeling van deeltjesdetectors, met name de meer
dradige proportionele kamer" (Een dradenkamer (Engels: wire chamber en multi-wire chamber) is de
benaming voor twee verwante soorten detectoren voor ioniserende straling die voortbouwen op het
principe van de geigerteller en de proportionele teller).
Charpak werd geboren in het dorpje Dubrovytsia (destijds gelegen in oostelijk Polen, nu Oekraïne) als
zoon van Joodse ouders. Toen hij zeven jaar oud was verhuisde het gezin van Polen naar de Franse
hoofdstad Parijs. Gedurende de Tweede Wereldoorlog diende hij
in het ondergrondse verzet, totdat hij in 1943 gevangen werd
gezet door de Vichy-autoriteiten. In 1944 werd hij gedeporteerd
naar het Naziconcentratiekamp Dachau, waar hij verbleef totdat
het kamp in 1945 werd bevrijd. In 1946 verkreeg hij de Franse
nationaliteit.
Hij studeerde af in 1948 en begon te werken voor het
Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS,
Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek). In 1954
behaalde hij zijn doctoraat in de nucleaire natuurkunde aan
het Collège de France, in Parijs, alwaar hij onder meer in het laboratorium van Frédéric JoliotCurie ,werkte
In 1957 trad hij toe tot de staf van het CERN, het Europese centrum voor deeltjesonderzoek, in Genève.
Hier vond hij de 'meer dradige proportionele kamer' uit, waar hij patent op verkreeg. In tegenstelling tot
eerdere deeltjesdetectoren, zoals het bellenvat dat alleen de achtergelaten sporen van elementaire
deeltjes kan vastleggen met een snelheid van één of twee per seconde,
kon zijn meer dradige kamer tot één miljoen sporen per seconde
registreren. De snelheid en de precisie van de meer dradige kamer, en
van de opvolgers ervan zoals de driftkamer en de tijdprojectiekamer,
revolutioneerde de hoge-energiefysica.
In 1991 ging hij bij het CERN met pensioen. Naast zijn werk bij het
CERN werd Charpak in 1980 professor aan het École Supérieure de
Physique et de Chimie Industrielles de la ville de Paris (ESPCI) in Parijs,
waar hij vanaf 1984 de Joliot-Curie leerstoel behield. In 1985 werd hij
gekozen tot lid van de Académie des Sciences.
Georges Charpak, was wereldwijd bekend voor zijn werk op het gebied van hoge-energie
deeltjesdetectoren, is 86 jarige leeftijd overleden. Georges Charpak - een vrije geest, een groot humanist,
gedreven door de wens om te leren en kennis over te dragen – ontving in1992 de Nobelprijs voor
Natuurkunde, de bekroning van een fantastische loopbaan die begon in 1948 bij het CNRS, het Franse
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centrum voor wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft als pionier op het gebied van kernfysisch onderzoek
bijgedragen aan de internationale uitstraling van de Europese organisatie voor kernonderzoek CERN.
Het beeld dat hij achterlaat is dat van “vlammende passie in dienst van onderzoek en kennis”.
Op 6 februari 2016 gaf La Poste een postzegel, met een nominale waarde van € 0,70 uit, met als
afbeelding een portret van de wetenschapper, alsmede een eerstedag-stempel.
(Frans Haverschmidt – 201022)

Veilinglijst: zie pagina’s 17 t/m 22
U kunt ook weer schriftelijk bieden via:
petercmhendrickx@home.nl

uw reacties
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
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

13

Activiteiten- evenementenlijst:
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

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 3 e 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 en de PV Onderling Contact organiseren op 1 oktober 2022 een grote postzegel
ruilmiddag - 10.00 m-m 1.00 u - in wijkcentrum ’t Fort, Bernadettestraat 4, 4615 EV Bergen op Zoom. 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 - eerste maandag van de maand van 19:00-22:00 uur - Datums: 13-09-22, 1010-22, 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
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december 2022. Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!!
www.pvbreda.nl Onder voorbehoud van Corona maatregelen

Vrij parkeren !!! Informatie website:

Boxtel: VERZAMELAARS RUILBEURS IN BOXTEL Zondag 9 oktober 2022 organiseert de VBV haar verzamelaarsruilbeurs van 10.00 tot 13.00 uur in het Gemeenschapshuis - De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC BOXTEL. tel 0411 –
673485. Bij gebruik navigatie Reginahof 1 STO 1 ingeven. - Entree volwassenen 1 euro. Kinderen tot 15 jaar gratis.- Op deze
drukbezochte en gezellige beurs kunnen geruild worden: - bidprentjes, munten, postzegels, prentbriefkaarten,
sigarenbandjes, stickers, - telefoonkaarten, theezakjes, winkelwagenmuntjes enz.
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: 0736567680;
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 ’sHertogenbosch; Data: elke eerste zondag van de maand.
’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegel instuif & ruilbeurs; Elke 2e zaterdagmorgen van de maand - Plaats: ’sHertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’sHertogenbosch; 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 ’sHertogenbosch - 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 - 0653421506 - 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.
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
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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 09:0014:00 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
Veldhoven: Postzegel- en muntenbeurs – elke 4e zondag van de maand – 09.00 – 12.30 – in d’Ouwe School, Oude Kerkstraat
18 – 5507 LC Veldhoven (Oerle) – info: 06 41479425 - postzegelbeursveldhoven@upcmail.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 4 e 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.
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: 58 e 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

16

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 Nietleden: 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

Veiling 473– oktober 2022

No.

Land

Omschrijving

1

Nederland

2

Nederland

Doos met 150 PZMapjes
2 Importa albums m.
cassette

3

Diversen

doos met 11 boekje etc

p/o/g

Cat.
prijs

p

Limiet
1,00
3,00
1,00

onb/be
s

4

Nederland

50 FDC's vanaf nr. 69

2,00

5

Duitse Rijk

675-683

g

25,00

2,60

6

Duitse Rijk

nr. 698

g

20,00

2,00
17

7

Duitse Rijk

730-738

g

26,00

2,60

8

Duitse Rijk

g

22,00

2,20

9

Duitse Rijk

nr. 743
Luchtpost 111-112+235237

g

40,00

4,00

10

Duitse Rijk

Dienst 95Y (wm1)

g

400,00

40,00

11

Duitse Rijk

Dienst 105-113

g

65,00

6,60

12

Duitse Rijk

Dienst 89-98

g

120,00

12,00

13

Motief

map treinen

p

14

Nederland

spaar de bomen

p

15

Engeland

42 FDC's

bes

16

Nederland

FDC's 46+60

bes

27,50

3,00

17

Nederland

PZM 360 koninkrijk

p

18,00

2,00

18

Nederland

zilveren zegel W. Alexander

p

19

Nederland

V2172-81+2182-91

p

20

Vaticaan

90 FDC's

onb

9,00

21

Rusland

stockboek

g

5,00

22

Nederland

513-548

g

23

Engeland

46 FDC's

bes

24

Vaticaan

Collectie in Davo album

25

Engeland

50 FDC's

26

Nederland

561-591+596-601

g

72,00

7,00

27

Nederland

203-207

g

35,00

3,60

28

Nederland

134-135 Toorop

g

50,00

5,00

29

Nederland

556-560 kerken

g

40,00

4,00

30

Nederland

556-560 kerken

p

60,00

6,00

31

Griekenland

stockboek

g

5,00

32

Europa

stockboek

g

5,00

33

België

496-503

p

42,00

5,00

34

Curaçao

nr. 19,22 en 23

o

187,00

20,00

35

Monaco

nr. 2 + 3

o

55,00

7,00

36

Berlijn

nr. 61-63

g

180,00

30,00

37

Berlijn

nr. 64-67

g

40,00

6,60

38

Berlijn

nr. 74

g

55,00

8,00

39

Berlijn

nr. 106-109

g

230,00

36,00

40

Duitse Rijk

nr. 1

g

140,00

20,00

41

Wurttemberg

Fr.Zone 40a-43a

g

480,00

60,00

42

Nederland

nr. 34-44 (44 dun = gratis )

g

178,00

15,00

43

Nederland

nr. 47

g

175,00

25,00

3,00
17,60

4,00
5,00

5,00
8,00

54,00

2,00

5,40
5,00
10,00

bes

5,00

18

44

Nederland

nr. 84-86

g

70,00

10,00

45

Nederland

nr. 132-133

g

26,50

4,00

46

Duitse Rijk

nr. 97 A Type 2

g

130,00

13,00

47

Saarland

nr. 255-259

g

500,00

50,00

48

Duitsland

Bezienswaardigheden

g

84,00

5,00

49

Nederland

V886-888 Amphilex

p

75,00

10,00

50

België

Diversen uit 1981

p

55,00

6,00

51

België

Blokken 50-51-57 en 58

p

19,00

2,00

52

Diversen

doos 15 lege stockboeken

53

Curaçao

nr 10 D

g

25,00

3,00

54

Curaçao

diversen uit 1934

g

58,50

6,00

55

Curaçao

Port nr 10

g

40,00

5,00

56

Curaçao

Luchtpost 39 +83-84

g

39,00

4,60

57

Suriname

Brandkast 130-136

o

31,50

4,40

58

Suriname

141-144 Groene kruis

o

30,00

3,80

59

Suriname

206-213+LP27-28+LP31-32

p

31,60

3,60

60

Suriname

220-228+257-273+285-294

o

45,00

4,60

61

Suriname

nr 309-311

g

33,00

4,00

62

Suriname

diverse series

p

60,50

5,40

63

Danzig

LP 133-137

g

100,00

5,00

64

Danzig

243-244 wapen

g

35,00

4,00

65

Danzig

251-255+259-261+267-268

g

46,00

5,40

66

nr 36-39T2

g

105,00

6,00

67

Memelgebied
Böhmen/Mähre
n

diverse series

g

47,70

3,00

68

Oud Duitsland

Bayern Freistaat 152a-170a

g

250,00

15,00

69

Europa

3 restant RZB'jes

g

103,75

5,00

70

Saarland

diversen op bladen

p

55,80

8,00

71

Saarland

diversen op bladen

p

38,10

5,00

72

Saarland

409=28+429-41+445-448

p

62,80

10,00

73

Nederland

brief uit 1883

g

74

Nederland

stockkaart diversen

p/g

80,00

3,00

75

Nederland

stockkaart diversen

p/g

100,00

4,00

76

Nederland

Prestigeboekjes nr 1 + 6

p

38,00

4,00

77

Cept

49 series 1983/1984

p

125,00

3,00

78

D.D.R./Nederl.

stockboek

79

China

speciale map 1964

2,00

4,00

p/g

4,00

p

10,00
19

80

Duitse Rijk

529-539

g

95,00

12,00

81

Zwitserland

blokken van 4 1976-1978

g

56,00

6,00

82

Wereld

stockboek allerlei

83

Engeland

stockkaart diversen

p/g

84

Duitsland

g

36,00

4,00

85

Zwitserland

stockkaart diversen
kaartje 1924-1926
P.Juvent.

p

24,00

4,00

86

Zwitserland

diversen uit 1939

g

70,00

10,00

87

Zwitserland

diversen uit 1949

g

32,00

4,00

88

Zwitserland

diversen uit 1949

p

12,00

2,00

89

Nederland

stockkaart diversen

p/o/g

55,00

2,00

90

Duitsl./Zwitserl.

2 brieven

bes

91

Frankrijk

2 vrachtbrieven 1905+1908

92

Nederland

p

hoog

10,00

93

Nederland

stockboekje 43 series
stockboekje 66
comp.uitgiften

p

hoog

9,00

94

Bundespost

stockboekje hor+vert paren

p

440,00

12,00

95

Nederland

stockboekje 130 series

p

270,00

12,00

96

Berlijn

stockboekje 1980-1990

p

635,00

25,00

97

D.D.R.

stockboekje 1950-1975

p/o

335,00

10,00

98

Nederland

stockboekje 90 series

p

hoog

12,00

99

Suriname

p

430,00

12,00

100

Nederland

stockboekje 71 series
stockboekje 66 series/ 10
bl.

p

285,00

12,00

101

Ned. Antillen

stockboekje 74 series

p

365,00

20,00

102

Wereld

stockboek 1000 zegels

g

3,00

103

Wereld

stockboek 1000 zegels

g

3,00

104

Wereld

stockboek 800 zegels

g

4,60

105

Wereld

stockboek 1100 zegels

g

4,60

106

Wereld

stockboek 1850 zegels

g

5,00

107

Wereld

stockboek 2500 zegels

g

8,60

108

Wereld

stockboek 400 zegels

g

6,60

109

Wereld

stockboek 450 zegels

g

6,60

110

Italië

3 zegels oude staten

g

140,00

3,60

111

Berlijn

g

24,50

1,20

112

Diversen

166+813-15+837-39
Doos diversen w.o.loupes
etc

113

Nederland

V 2623-2634

p

5,00
7,60

4,00
4,00

3,00
10,80

3,20
20

114

Nederland

V 2641+V 2716

p

15,20

4,00

115

Nederland

V 2642+V 2717

p

28,00

8,60

116

Nederland

V 2651+ V2670

p

9,00

3,00

117

Nederland

V 2658a-2663a

p

12,00

4,00

118

Nederland

V 2672-2681

p

10,00

3,00

119

Nederland

V2683+V2776+V2886

p

34,40

7,40

120

Nederland

Diversen uit 2009

p

22,80

8,00

121

Nederland

Diversen uit 2011

p

26,60

6,00

122

Nederland

V 2792-2801

p

18,00

6,00

123

Nederland

V 2802-2812

p

19,80

7,20

124

Nederland

V 2823-2832

p

18,00

6,00

125

Nederland

V 2834-2843

p

18,00

6,00

126

Nederland

V 2844a-2849a

p

17,40

6,00

127

Nederland

2850-2855+2879-2884

p

28,20

7,00

128

Nederland

V 2856-2865

p

18,00

6,00

129

Nederland

V 2868-2877

p

18,00

6,00

130

Nederland

nr. 2878 Piet Hein

p

17,00

6,00

131

Nederland

p

600,00

90,00

132

Nederland

332-349 serie compleet
2 stockboeken wo 85
blokken

p

400,00

15,00

133

Nederland

Collectie in Davo album

p

134

Vaticaan

diversen op bladen

p

92,60

9,00

135

Nederland

M. Ned 8,17,20+26 +boek

g

24,00

4,40

136

Nederland

2581-2592+V2065+V2073

g

32,80

6,00

137

Scandinavië

stockboek

g

5,00

138

p

7,00

139

Nederland
dik stockboek
Australië/N.Zeel
.
stockboek

g

5,00

140

Zwitserland

stockboek

g

5,00

141

Motief

1500 zegels Olymp. Spelen

g

7,00

142

Motief

840 zegels vissen

g

4,00

143

Motief

690 zegels paarden

g

3,60

144

Motief

900 zegels treinen

g

4,60

145

Motief

900 zegels vliegtuigen

g

4,60

146

Motief

500 zegels klederdrachten

g

2,60

147

Motief

650 zegels voetbal

g

3,60

148

Motief

660 zegels ruimtevaart

g

3,80

10,00

21

149

Nederland

diversen op kaart

g

150

Nederland

Davo album 1852-1981

g

102,50

10,00

TOTAA
L

10,00
1.217,4
0

22

