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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum:  november 2022 - 16e jaargang – nummer: 202 
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 postzegelseizoen is al weer een paar maanden geleden begonnen en velen van u hebben onze 

bijeenkomsten bezocht in wijkcentrum de Bunthoef en op Camping ’t Haasje. Het is altijd weer gezellig 

en je kunt er natuurlijk op vele manieren proberen je verzameling uit te breiden. Via onze welbekende 

stuiver tafel kunt u goedkoop aan de ontbrekende zegels komen, maar ook de vele aanwezige 

tafelhouders kunnen u helpen uw mancolijst te verkleinen. Zij hebben van 

alles te koop dus kom ook een langs en stel hen gerust al uw vragen. 

 Het is ons opgevallen dat wij als vereniging regelmatig de vraag krijgen 

om mensen te helpen met de verkoop van hun verzameling omdat zij om 

welke reden dan ook willen of moeten stoppen. Natuurlijk kunt u dan ook 

bij ons terecht voor een advies. Er is altijd een bestuurslid aanwezig om u 

te helpen. 

Vanaf deze plaats wil ik u graag uitnodigen voor de woensdagavond 

bijeenkomsten in november en december. Op beide avonden hebben we een 

mooie clubveiling voor u met allerlei kavels variërend van enkele zegels tot 

verrassingsdozen vol met boeken etc. Zeker de moeite waarde om te komen bekijken. In december dan  

ook nog eens een geweldige eindejaar loterij met vele prachtige prijzen. 

 

Namens het bestuur en alle medewerkers wens ik u alvast fijne postzegel- en feestdagen. 

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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Privacyreglement 
Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 

 
INLEIDING 

De Oosterhoutse vereniging van Postzegelverzamelaars verwerkt persoonsgegevens om haar 

doelstelling, de behartiging van de filatelistische belangen van haar leden in het bijzonder en van de 

filatelie in het algemeen, uit te kunnen voeren. 

U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, adres, 

telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Het gaat om alle gegevens die we met u in 

verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient 

aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

UW PRIVACYRECHTEN 

U heeft er recht op om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U kunt daarvoor 

gebruik maken van het “Recht van Inzage’”. U kunt ook gebruik maken van het “Recht op correctie” en 

uw persoonsgegevens laten wijzigen of zelfs laten verwijderen. U kunt uw persoonsgegevens zelf inzien 

en zo nodig aanpassen door tussenkomst van onze secretaris. 

 

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

- Registratie van het lidmaatschap 

- Verzending van het verenigingsblad  ”Oosterhouterpost” 

- Verzending van de Nieuwsbrief 

- Controle van de contributiebetalingen 

- Adressering van de nota’s voor ingezonden veilingkavels 

- Adressering van de nota’s voor op de veiling toegewezen kavels 

- Adressering van door de leden bestelde artikelen van de nieuwtjesdienst 

- Adressering van de overzichten van door de leden ingezonden boekjes voor de rondzenddienst 

- Administratie- en boekhoudmutaties van de diverse afdelingen 

- Rondzendlijsten van diverse secties 

- Automatische incasso indien daarvoor toestemming is verleend 

- Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie 

publiceren in de Oosterhouter Post, de Nieuwsbrief en op onze website,  

www.oosterhouterpost.nl  

Verder leveren wij uw adresgegevens aan “ Abonnementenland” ten behoeve van “Stichting Nederlands 

Maandblad voor Philatelie” voor de toezending van het maandblad “filatelie” 

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met 

de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en worden geregistreerd. We melden 

ze, als dat wenselijk is, aan de toezichthouder en zonodig ook aan u. Alleen de leden van het bestuur en 

de webbeheerder kunnen uw gegevens inzien en verwerken. 

 

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens 

heeft verstrekt, maar niet korter dan de termijn, die de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. 

 

BEZWAREN TEGEN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 

Indien u bezwaar aantekent tegen het gebruik van persoonsgegevens zoals die hierboven zijn 

omschreven kunt u contact opnemen met de heer J.E. Dijkhuis, secretaris OvvP, email 

jdovvp@gmail.com of telefonisch 0624897894 voor meer informatie of inzage in de persoonsgegevens 

http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:jdovvp@gmail.com
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die wij met betrekking tot u verwerken dan wel correctie, beperking, wissing of overdracht van uw 

gegevens. 

 
Vastgesteld 5 oktober 2022  
 
 
Ledenbijeenkomsten in 2022:  
 
Onze ledenbijeenkomsten zijn op de derde woensdagavond van de maand in de zaal van Recreatiepark 

'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 19 oktober 2022: 
 

Voorzitter opent rond acht uur de vergadering en heet de 46 aanwezigen hartelijk welkom. 

Allereerst wordt er een ogenblik stilte gehouden ter nagedachtenis aan de heer van Balveren die in 

augustus jl. is overleden.  

Dan zijn er een aantal mededelingen:  

- De rondzendingen worden tijdelijk stilgelegd wegens het enorme overschot aan boekjes, zodra 

er weer ruimte is om alles te verwerken kan er weer worden ingeleverd, u wordt daarvan tijdig 

op de hoogte gesteld. 

- Als er een lid komt te overlijden komt dat niet altijd bij de secretaris terecht. Verzoek aan de 

leden om, indien een overlijden aan u bekend wordt gesteld, dit even door te geven aan een 

bestuurslid. 

- De veilingmeester constateert een probleem bij het inleveren van kavels. Daarom wordt de 

veiling van november wel in de OP vermeld maar de veiling van december krijgt u digitaal 

toegestuurd. Tevens zullen er in december extra lijsten klaar liggen  bij de ledenbijeenkomst 

van december. 

- Het bestuur heeft een privacyreglement gemaakt (wettelijk verplicht) De tekst zal worden 

gepubliceerd in de OP en op de website. 

- De hoogte van de contributie blijft voor het volgende jaar gelijk aan dit jaar (€ 31,-) Reden om 

bitterballen te bestellen. Helaas gaat dit vanavond niet meer lukken dus volgende vergadering 

dubbel !!! 

Hierna begint de veiling. De winnaar van de toto is de heer van der Pluym. Van Harte Gefeliciteerd! 

De afrekening gaat weer voortreffelijk aangezien de veilingmeester een nieuwe printer heeft aange-

schaft.  

Rond 22.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten en wordt iedereen een goede thuiskomst gewenst. 

Op 16 november 2022 is de volgende 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. 

 

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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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 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: 
 
Beste inzenders van rondzendboekjes. 

Op dit moment hebben wij een grote voorraad rondzendboekjes liggen 

die allemaal nog verwerkt moeten worden. 

Daarom heeft het  bestuur in overleg met de rondzendleider Ludwig 

Engst besloten dat er vanaf nu geen rondzendboekjes meer mogen 

worden ingeleverd. 

Dit besluit is niet leuk maar helaas noodzakelijk en zal voorlopig enkele maanden gelden. 

Via de nieuwsbrief en OP zal weer worden bekend gemaakt wanneer er nieuwe boekjes kunnen worden 

ingeleverd. 

Het bestuur van de OVVP 

 

 

Belangrijk! 
 
Rondzendingen. 

Op dit moment ligt er een grote voorraad ingezonden rondzendboekjes bij Ludwig Engst, onze 

Rondzendleider. Ook neemt het aantal deelnemers aan de rondzendingen af. Daarom heeft het bestuur 

besloten voorlopig geen nieuwe rondzendboekjes meer in te nemen. Dit tot nader order. Eerst moet een 

mailto:ceespijpers@casema.nl
mailto:j.hofkens@hetnet.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fimages%2Fhomeknop%2Fhome-nieuws-knop.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F56-publicaties%2Fde-brug%2F22-de-brug-jg-35-nr-251-oktober-2015%3FItemid%3D109&docid=dCltZmB_U_IrwM&tbnid=a21rTJuWM3apwM%3A&vet=12ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM..i&w=225&h=225&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=rondzendverkeer&ved=2ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM&iact=mrc&uact=8
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deel van de voorraad “weggewerkt” worden. U kunt natuurlijk wel boekjes blijven samenstellen, maar 

pas inleveren als “het sein op groen” wordt gezet.  

Veiling. 

In tegenstelling tot de rondzendboekjes is er een groot tekort aan materiaal voor de veiling. Het was bij 

het samenstellen van de Oosterhouter Post nog niet mogelijk om de veilinglijst voor december op te 

nemen. De veilinglijst voor december, mogelijk met minder kavels, zal u per e-mail worden toegestuurd. 

De veilinglijsten komen uiteraard ook in de Nieuwsbrief. Degenen die geen gebruik (kunnen) maken 

van internet kunnen een veilinglijst opvragen bij Rien Kooiman (0162 314956)  en bij de bijeenkomst 

van december zullen er ook enkele lijsten beschikbaar zijn. 

Privacyreglement. 

Het bestuur heeft een privacyreglement opgesteld. U treft het in de  Oosterhouter Post en in de 

Nieuwsbrief aan. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de secretaris. 

Het bestuur. 

 

 

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 cataloguswaarde 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 

 

 
 

 

 

 
Nieuwsbrief en OP-Verenigingsblad:  te 
lezen op:  www.oosterhouterpost.nl  
 

Als u de Oosterhouter Post van november-december 

2022 wilt inzien dan kan dat door  

hier te klikken.   

 

Eventueel ook bladerbaar: Oosterhouter Post 

november 2022  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/116/41458ISSUE116_IAOm_RGBWeb.pdf
https://flipboek.editoo.nl/41458/116/74b350279a1ad2cbc307f67a9f02db01
https://flipboek.editoo.nl/41458/116/74b350279a1ad2cbc307f67a9f02db01
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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. 

 

 
 
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. 

 
 

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/
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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Italo Tibaldi: 
 
Poste Italiane  heeft op13 oktober 2021 een gewone postzegel van de thematische serie "il Senso 

civico" gewijd aan Italo Tibaldi  met een waarde van het tarief B zone 1 gelijk aan € 1,15. 

Oplage: driehonderdduizend exemplaren. in vellen van vijfenveertig exemplaren 

De postzegel is gedrukt door het Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotatiedruk, op 

wit papier, neutraal gecoat, zelfklevend, niet-fluorescerend. Ontwerp:  Giustina Milite. 

 

De afbeelding op de zegel is een portret van Italo Tibaldi met 

zijn boek "Compagni di viaggio", een buitengewone en 

pijnlijke getuigenis over de deportatie van Italië naar de nazi-

concentratiekampen. 

Op de achtergrond zijn prikkeldraad afgebeeld en twee 

uniformen van de gedeporteerden met blauwe en grijze 

verticale strepen en de Rode Driehoek die in 

concentratiekampen is toegewezen aan politieke 

gedeporteerden; op een van hen staat het serienummer "IT 

42307" toegewezen aan Italo Tibaldi.  

Op de zegel verder de tekst  'Italo Tibaldi' en '1927 - 2010', 'ITALIA' en de tariefaanduiding 'B 

ZONA 1'.  

 

Italo Tibaldi  (1927 –  2010) was een overlevende van de concentratiekampen Mauthausen en Ebensee. 

Na zijn vrijlating wijdde hij zich aan onderzoek en publiceerde hij een boek over deportatie vanuit Italië 

naar nazi-concentratiekampen. 

Tibaldi's vader was cavalerieofficier op de Cavalerieschool in Pinerolo.  Na het uiteenvallen van het 

leger sloot zijn vader zich aan bij een verzetsformatie en Tibaldi deed daar 

automatisch aan mee. 

Toen hij op 9 januari 1944 naar Turijn vertrok, werd hij gearresteerd door 

Italianen (en waarschijnlijk ook Duitsers) in burger. De arrestatie vond plaats 

na een aanklacht, waarvan hij pas bij zijn terugkeer op de hoogte werd gebracht. 

Hij werd overgeplaatst naar het SD-kantoor, waar hij werd verhoord. De 

volgende dag werd hij meegenomen naar "alle Nuove", de gerechtelijke 

gevangenis van de stad Turijn. 

In de ochtend van 13 januari werden Tibaldi en 49 andere gevangenen naar het 

station Porta Nuova gebracht, opgesloten in een afgesloten veewagen en 

gedeporteerd naar het concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk, dat ze de 

volgende dag bereikten. 

Aangekomen bij het kamp op een heuvel werden de gedeporteerden uitgekleed, 

in de douches gedreven, gedesinfecteerd en naar de quarantainebarak gebracht. Daar kregen ze 

gevangeniskleding en vond inschrijving plaats. Tibaldi kreeg het serienummer 42307 en de Rode 

Driehoek van politieke gedeporteerden toegewezen.  

Op 28 januari 1944, na twee weken quarantaine, werden Tibaldi en ongeveer 500 andere gedeporteerden 

overgebracht naar het concentratiekamp Ebensee dat op dat moment nog in aanbouw was. 

Tibaldi droeg bij aan de bouw van het kamp, maar het doel van het werk van de gevangenen was een 

ander: het bouwen van een enorm tunnelsysteem in de berg dat de ontwikkeling en productie 

van intercontinentale raketten mogelijk zou maken. 

Hij kreeg hij een baan toegewezen die bestond uit het werken in de tunnels. Over het algemeen werden 

de Italianen slecht beoordeeld in het kamp, omdat "de figuur van de Italiaan oorlogszuchtig is". Door 

zijn jeugd en zijn activiteit als partizaan wist hij respect te winnen, vooral bij zijn Russische 

medegevangenen. 

Samen met andere Italianen maakte Tibaldi deel uit van het Clandestiene Verzetscomité in het kamp. 

Op 4 mei – twee dagen voor de bevrijding van het kamp door Amerikaanse troepen – stuurde de 

kampcommandant de gedeporteerden  naar de tunnels te gaan om hen te beschermen. In werkelijkheid 

wilde de SS hen opblazen en iedereen vermoorden. De gevangenen weigerden het bevel op te volgen en 

het kamppersoneel vluchtte. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1927
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Mauthausen
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Ebensee
https://it.wikipedia.org/wiki/Deportazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalsocialismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinerolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsdienst
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Torino_Porta_Nuova
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Torino_Porta_Nuova
https://it.wikipedia.org/wiki/Quarantena
https://it.wikipedia.org/wiki/Triangolo_rosso_(Nazismo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Triangolo_rosso_(Nazismo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Missile_balistico_intercontinentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Partigiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
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Tibaldi woog slechts 36 kilo en werd opgenomen in het Amerikaanse ziekenhuis in Salzburg, dat in een 

kazerne was ingericht. Later werd hij naar het militair hospitaal 

in Bolzano gebracht. Daar vond hij iemand die hem meenam 

naar Milaan. Al in Milaan begon de eerste harde confrontatie: 

familieleden die om nieuws vroegen over hun kinderen, broers, enz. 

Over deze pijnlijke ervaringen zegt Tibaldi: "... of zelfs het aan een 

moeder uitleggen dat je haar zoon naar het crematorium en de gaskamer 

hebt zien gaan, hoe doe je dat?" 

Met een transport bereikte hij Turijn, waar hij werd verwelkomd door 

het Rode Kruis. Tibaldi - ziek van schurft - wist zijn moeder te bellen, 

die hem in een rolstoel naar huis bracht - het was al eind juni.   

Later kreeg Tibaldi een baan bij de gemeente Turijn als landmeter. Hij 

verhuisde naar Vico Canavese en werd eerst burgemeester en vervolgens president van de Comunità 

Montana Valchiusella. Hij ging op onderzoek uit en publiceerde een waardevol werk over transport van 

Italië naar de nazi-concentratiekampen. 

(Anna C. van der Maade – 220423) 

 
 
Nieuwsbrief: 
 

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

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

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

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

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

controleren op berichten van onze vereniging.  

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF: 
 
Veel verenigingsbesturen en veel individuele leden – ook van onze 

vereniging - maken gebruik gemaakt van de mogelijkheid een gratis 

abonnement te nemen op de digitale KNBF Nieuwsbrief. Deze 

Nieuwsbrief verschijnt  maandelijks, de inhoud wordt vooral bepaald 

door de actualiteit en bevat verder  een groot aantal filatelistische 

berichten, artikelen en mededelingen.  Interessant en verfrissend zijn de 

meest voorkomende beoordelingen die bij de redactie worden 

ontvangen. Heeft u nog geen abonnement, het aanmelden is een zeer 

eenvoudige handeling. Stuur een mailberichtje naar 

redactienieuwsbrief@knbf.nl  waarin u aangeeft een (gratis) abonnement 

te willen 

 
 

Heeft u de Nieuwsbrief een keer niet ontvangen  -  de 
OVVP Nieuwsbrief wordt elke maand rond de 1e 

verzonden -  of bent u de Nieuwsbrief kwijtgeraakt?   Op 
de website van de OVVP kunt u alle 

Nieuwsbrieven lezen en/of downloaden:   
www.oosterhouterpost.nl  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salisburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_Rossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Scabbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Geometra
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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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. 

 
 
Le Petit Louvre à La Pacaudière 
 

La Pacaudière is een gemeente in het Franse departement Loire (regio Auvergne-Rhône-Alpes) en telt 

ongeveer 1200 inwoners. De plaats maakt deel uit van het 

arrondissement Roanne. Het Petit Louvre is een van de gebouwen van het 

departement die stammen uit de periode van de Renaissance (gotiek),  de 

periode in de Europese cultuurgeschiedenis die volgde op 

de middeleeuwen, het derde deel van de 16e eeuw.  
Het gebouw is sinds juli 1932 geclassificeerd als historisch monument. Het 

is bijzonder door  het eikenhouten balkenframe met 3 verdiepingen, 

genaamd "Frans frame met zeer lange spanten" (er zijn er slechts 10 in 

Frankrijk): 22 meter lang, 13 breed, 13 hoog,  met een gewicht van 80 ton. 

De muurschilderingen zijn geclassificeerd als historische monumenten 

sinds 7 mei 1986 (sanguine - roodbruin, loodmijn of verbrand houtweefsel).  

Er zijn afbveeldingen (muurschilderingen - graffiti) van data 1534, 1537, 1538, 1743, Franse of 

buitenlands klinkende namen en achternamen (Fransen, Italianen), gedachten, Franse, Italiaanse, Duitse, 

Engelse wapenschilden, tekeningen (een kasteel, het hoofd van een koning, kruisen (Maltees en Latijn), 

inscripties die betrekking kunnen hebben op de geschiedenis (de gekroonde Dauphin), geschilderde 

decoraties,  fresco 's. Ook opmerkelijk is de toegangsdeur met daarboven een gebeeldhouwde schelp 

waar twee engelen verschijnen die duidelijk een stenen kuif vasthouden die tijdens de revolutie is 

beschadigd.  
 

Het Petit Louvre zou een jachthuis zijn geweest voor de constable (bevelhebber) van Bourbon of  van 

François I, maar waarschijnlijker zou de eerste bestemming een koetsiersherberg en een weelderige 

woning zijn, het heeft een periode gediend als onderkomen van de 

officieren en de koerier van de koning op de belangrijke weg ‘le 

Grand Chemin Royal’ van Parijs naar Lyon. Momenteel is het Petit 

Louvre eigendom van de gemeente La Pacaudière. 

Het verwelkomde prestigieuze 

gasten, waaronder François 

I,   Armand Jean du Plessis, 

Kardinaal Richelieu die daar – 

op 16 september 1622 – hoorde 

van zijn benoeming tot kardinaal 

en vele anderen.   
Het gebouw is open voor 

bezoeken van half juni tot en met september - woensdag t/m 

zondag van 15:00 tot 19:00 uur en zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur 

Het thema van het seizoen 2022 is de "Filatelie" met als een van de animaties die zullen worden 

opgezet, de Eerste-Dag afstempeling van een postzegel, met een nominale waarde van € 1,16 – 

uitgifte 600.000 exemplaten -  die een passage markeert van Richelieu naar het Petit Louvre in 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loire_(departement)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Roanne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurgeschiedenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
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1622. De voormalige postestafette van La Pacaudière heeft nu een postzegel met zijn beeltenis, 

geïllustreerd door Thierry Dubois, die op 9 september 2022 is  uitgebracht.  

(Anna C. van der Maade – 221015) 

 

 

De Luther – boom: 
De ‘Luther boom’ werd waarschijnlijk geplant tijdens de Rijksdag van Worms in 1521. De olm 

(iep - loofboom), die in Pfiffligheim, een wijk van Worms staat, had nog bladeren in 1948. De 

reuzenboom staat bekend als de ‘Lutherbaum’, die tot 1870 kennelijk, met een hoogte van 30 

meter, de grootste olm ter wereld was. 

Volgens de legende zou Luther onder 

de boom gepredikt hebben. Bewijs is er 

echter niet. Maar steeds weer is in de 

literatuur het vergelijk te vinden met de 

tak, die in de grond wordt gestoken en wortels krijgt, overeenkomstig de leer van Luther. De 

postzegelverzamelaarsvereniging van Worms heeft op 26 oktober 2017 met een bijzonder 

poststempel van Deutsche Post de boom herdacht, ter gelegenheid van de tentoonstelling: 

“Martin Luther und die Reformation”. De resten van de boom vallen  onder monumentenzorg. 

 

Het verhaal van de Lutherboom is als volgt: 

“De Luther-boom: 

De Luther boom staat in Pfiffigheim     

Pfiffigheim is een deel van de stad Worms              

Dit is het verhaal:        

In Worms was de Rijksdag                

De Rijksdag was een samentreffen van belangrijke mensen 

Veel belangrijke personen zijn naar Worms gekomen. 

Twee vrouwen kwamen elkaar tegen     

Zij hebben met elkaar getwist               

De ene zei: wat Luther zegt is fout !                                                                   

De andere zei: wat Luther zegt is goed !                        

En ze heeft een stok in de grond gestoken                        

En ze zei:                    

Deze stok krijgt binnenkort wortels            

En dan groeit er een grote boom uit deze stok            

Dat is juist. En wat Luther zegt is ook juist.            

En werkelijk. Uit de stok is een grote boom gegroeid.    

De boom is veertig meter hoog geworden. De boom 

heet: Luther boom.             

Maar toen kwam er een onweer           

Het bovenste deel van de boom is afgebroken      

Later moest er nog een stuk van de boom worden 
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afgezaagd                     

Maar de boomstam staat er nog steeds. En is meer dan tien meter dik !                                                                                        

Op de boom is nu een houten plaquette waarop men de geschiedenis kan lezen”.   

(Anna C. van der Maade – 211212)      
 

  
Facebook: 
 

Op Facebook zagen wij kortgeleden de in dit artikel  onderaan afgebeelde publicaties.  

De Slotbosse was onderdeel van Kasteel Strijen, 

een kasteel in Oosterhout. De bouw van het 

eerste kasteel startte rond 1289, toen Willem IV 

van Strijen het terrein op de grens van 

het graafschap Holland en het hertogdom 

Brabant kocht. Het huis werd rond 1325 door de 

nieuwe eigenaar Willem van Duvenvoorde tot 

een groot kasteel verbouwd. Het kasteel zelf 

bestond uit drie verdiepingen, de toren uit zes. 

Het gebied rondom het 

kasteel was Hollands 

gebied, terwijl het 

kasteel zelf 

op Brabants gebied 

stond. Uiteindelijk 

werd Jan I van 

Polanen eigenaar van 

het kasteel, en daarmee 

de ook de 

opvolgende heren van 

Breda. Volgens 

volksverhalen kwam Johanna van 

Polanen regelmatig hier verblijven om te 

schrijven of voor andere zaken. 

Het kasteel werd in de 16e eeuw verwoest tijdens 

de Tachtigjarige Oorlog. Het kasteel is daarna 

nooit meer opgebouwd. De prins van Oranje, Filips Willem, gaf in 1617 toestemming om het puin van 

de ruïne te hergebruiken. 

De 26 meter hoge Slotbosse  toren is deels bewaard gebleven en staat nog steeds (6 verdiepingen en een 

kelder) overeind aan de Kasteeldreef in Oosterhout. De ruïne van de toren, die beschermd wordt met 

hekken, staat op een eilandje omgeven door sloten dat met een brug verbonden is met de omgeving. De 

naam Slotbosse Toren is te danken aan het eikenbos dat er vroeger omheen lag. 

De ruïne was tot 15 januari 2016 eigendom van de Staat (Rijksgebouwendienst). Op 15 januari 2016 

werd deze overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) 

In 2008 werd de Slotbosse Toren afgebeeld op een (persoonlijke) postzegel ter gelegenheid van ons 35 

jarige jubileum. In 2009 was de toren afgebeeld op de voorpagina van  Oosterhouter Post van april van 

dat jaar.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterhout_(Noord-Brabant)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Willem_IV_van_Strijen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Willem_IV_van_Strijen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Duvenvoorde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Polanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Polanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heren_van_Breda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heren_van_Breda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_van_Polanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_van_Polanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prins_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksgebouwendienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Monumentenorganisatie
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Veilinglijst: zie pagina’s 16 t/m 20 u kunt ook 

weer schriftelijk bieden via: 

                                                                                           

petercmhendrickx@home.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
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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    
 

 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw reacties 
 

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

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

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

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

bezocht kunnen worden. 
 

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

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 
 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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N.B.:  Wilt u een van de genoeme activiteiten of  

bijeenkomsten bezoeken controleer dan eerst of die 

wel doorgaat !!! 

 

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

Belgische evenementen 
 

 

Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en clubmiddag elke 1e woensdag 
van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl – 

pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

Bergen op Zoom: 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, 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:: 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: 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  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 06 november 2022- Zondag 04 december 2022. – En in 2023: Zondag 08 januari - 

Zondag 05 februari - Zondag 05 maart - Zondag 02 april - Zondag 07 mei - Zondag 04 juni - 

Zondag 02 juli - Zondag 03 september - Zondag 01 oktober - Zondag 05 november - Zondag 03 

december. - 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 

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
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
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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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 8 december 2022 Kerstbijeenkomst 

Alle activiteiten vinden plaats in: Dorps- en Verenigingsgebouw Amicitia – Schimmelpenninckstraat 14 - 4461 AH  Kloetinge 
Informatie: - Secretaris / Ledenadministratie Filatelistenvereniging De Bevelanden - P.J. van Eijkeren - 0113-228562 - 06-

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

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op 
eerste zaterdagen van de maand. - 13.00 - 16.00 u in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 

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

 

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

 

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: 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 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:  19-11-22,  - Grote najaarsveiling: 26-
11-2022 kijken vanaf 9:30 uur, veilen om 13 uur  

 

  

 
 
België / Luxemburg: 
 

Ans: 19 november 2022 - 34  ste  verzamelaarsbeurs (Diverse objecten)  georganiseerd door Cercle des collectionneurs de  

Cockerill-Sambre in de feestzaal Henriette Brenu,  rue Gilles Magnée 123 te 4300 Ans.  Info: 0032 4/263 03 84 - Open van 9.00 

tot 16.00 

 

mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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
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Antwerpen: Jaarlijkse postzegelbeurs - Organisatie Koninkl. Postzegelkring Antwerpen LO ’t Vlaemsch Hoofd  in zaal St. 

Anneke Centrum, Hanegraefstraat 5,  2050 Antwerpen LO (naast de kerk)  Info: 0032 3/774.58.95 – Toegang: Gratis Open van 
9.00 tot 15.00 u 

 

 

Begijnendijk: 20 november 2022 – 18 december 2022 - Ruildag (Diverse objecten) georganiseerd door  H.V.B Begijnendijk 
in het parochiecentrum, Kerkstraat te 3130 Begijnendijk. Toegang: gratis  Info: paul.wijnants@scarlet.be   Open van 8.00 tot 

12.00 

 

 
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.  

 
Leuven: 4 december 2022 - 35  ste  postzegelbeurs, georganiseerd door Loven  Boven in 

het Koninklijk Atheneum, Redingenhof,  Redingenstraat 90 te 3000 Leuven  Info: 0032 

472/34 98 91 - Toegang: gratis  Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Lier: 11 december 2022 - 30  ste  nationale ruildag (Diverse objecten) met  filatelistische 

tentoonstelling + om 14u grote  eindejaarsverkoop, een organisatie van Arpo-  Jarpo Lier 

ism KLBP Antwerpen in zaal D’Open  

Poort, Berlaarsesteenweg 17 te 2500 Lier  Info: 0474/52 56 20 – Toegang: gratis  Open van 
9.00 tot 16.00 u 

 

Oudenburg: 1 november 2022 24 ste  ruilbeurs, (Diverse objecten) georganiseerd  in IPSO FACTO, Markstraat 25 te 8460  

Oudenburg. Info: 050/81 33 60  Open van 9.00 tot 17.00 u 
 

Perk: 27 november 2022 – 18 december 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: 6 november 2022 – 4 december 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 

 

Roeselare-Beveren: 11 november 2022 - 24  ste  grote Roeselaarse verzamelbeurs georganiseerd door Koninkl. Vriendenkring 
Roeselaarse  postzegelverzamelaars in zaal De Nieuwe Deur  (Chiro Nele), Izegemseaardeweg 32 te 8800  Roeselare-Beveren  

Info: 0032 474/84 48 76 - Toegang: gratis  Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Vilvoorde: 11 november 2022 - Filatelistische ruildag georganiseerd door  Filatelieclub Vilvoorde in het Koninklijk Atheneum,  
Leopoldstraat 22 te 1800 Vilvoorde  - Info: 02/305 47 21 – Toegang: gratis  - Open van 9.00 tot 15.00 u 

 

Walhain: 13 november 2022 - 27 ste  Verzamelaarsbeurs (Diverse objecten)  georganiseerd door Les Collectionneurs de  

Perbais in Salle “Le Fenil” rue de la Cure 15 te Tourinnes-St.-Lambert via Autostrade Brussel-  Namen uitrit nr 10 Walhain.  
Info: 0032 10/65 91 34 – Toegang: 1 euro  Open van 9.00 tot 6.00 u 

 

Zaventem: 24 november 2022 - KeTheFil – bijeenkomst in Park Horizon, gebouw  nr.3 – Leuvensesteenweg 510, Zaventem  

Open van 20.00 tot 22.00 u  - Digitaal meevolgen? Aanmelden kan steeds via  vandenhaute.johann@skynet.be  
 

Zele: 20 november 2022 - 35 ste nationale postzegelbeurs met uitreiking stempelwedstrijd Oost-Phila in de Gemeentelijke  

basisschool, Bookmolenstraat 2, 9240 Zele.  Info: laurent.van.cleef@telenet.be   - Open van 9.00 tot 16.00 u - Toegang: gratis 

 

 

 

 

 

 

 

No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet 

1 Wereld stockboek 1600 zegels g   7,00  

2 Diversen Davo Nederland deel 1 leeg g   1,00  

3 Berlijn stockboek kompl.series g 550,00  30,00  

4 Wereld stockboek 750 zegels g   4,00  

5 Wereld stockboek 800 zegels g   4,00  

Veiling 474– november 2022 

mailto:paul.wijnants@scarlet.be
mailto:am.vandonnick@telenet.be
mailto:Alfons.vekemans@scarlet.be
mailto:vandenhaute.johann@skynet.be
mailto:laurent.van.cleef@telenet.be
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6 Nederland stockboek 1975-1992 p 500,00  15,00  

7 Antillen/Suriname stockboek  p/o    10,00  

8 Nederland stockboek in hawidstroken p 1.100,00  100,00  

9 Nederland stockboek 600 toeslagzegels g   10,00  

10 Diversen Kabe album Berlijn leeg     1,00  

11 Duitsland Bund Yvert nr 1-2 o/g 75,00  3,60  

12 Duitsland Bund Yvert nr 13+37 p/g 33,00  1,60  

13 Duitsland Bund Yvert nr 38+70 p/g 26,00  1,40  

14 Duitsland Bund diversen p/g 29,75  1,60  

15 Italië Istrië bezetting Yvert 252 p 126,50  5,60  

16 Italië Oude staten 5 zegels p/o  167,00  4,00  

17 Suriname kaartje 1429 g 22,00  1,20  

18 Yemen serie luchtpost p  25,00  1,30  

19 Jersey Presentationpack 1971/74/75 p 6,00  1,00  

20 Jersey Presentationpack 1978 p 3,30  1,00  

21 Jersey Presentationpack 1979 p 9,60  2,00  

22 Jersey Presentationpack 1984 p 20,80  4,00  

23 Jersey Presentationpack 1985 p 20,10  4,00  

24 Jersey Presentationpack 1986 p 21,60  4,00  

25 Jersey Presentationpack 1987 p 27,90  5,60  

26 Jersey Presestationpack 1988 p 24,10  5,00  

27 Jersey Presentationpack 1989 p 36,50  7,00  

28 Jersey Presentationpack 1990 p 3,00  1,00  

29 Nederland Provincievelletjes p 142,00  40,00  

30 Berlijn stockboek p/g 1.144,00  100,00  

31 Liechtenstein map kleinbogen p  1.200,00  100,00  

32 Ver.Naties 
stockboek 
Geneve/N.Y.Wenen p 550,00  40,00  

33 Monaco stockboek p   40,00  

34 Duitsland Geall.bezetting blok 1 g 350,00  25,00  

35 Zweden 6 postzegelboekjes p 17,00  2,00  

36 Monaco nr 137 o 55,00  3,00  

37 Duitsland Geall.bezetting 16-35 p 65,00  4,00  

38 Zweden nr 290 o 130,00  5,00  

39 Italië nr 177-182 0 90,00  5,00  

40 Nederland nr 238-239 g 42,00  6,00  

41 Israël nr 86 g 50,00  5,00  

42 Nederland velletje met kaarten p 3,00  1,00  
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43 Nederland kaartje belastingzegels g   3,00  

44 Nederland kaarten met zomerzegels g   4,00  

45 Nederl. Overzee diversen     1,60  

46 Indonesia Postzegelboekje 8 p   4,00  

47 Indonesia Siervel MS3 T p   3,00  

48 Nederland Schoenendoos veelal kerst g   2,00  

49 Nederland doosje zegels in zakjes g   3,00  

50 Nederland PZB's en combinaties     6,00  

51 Nederland stockboek p/o    5,00  

52 Nederland stockboek series/vellen p   5,00  

53 Nederland 18 postzegelmapjes     3,60  

54 Nederland stockboek kerstzegels g   5,00  

55 Nederland stockboek kerstzegels g   5,00  

56 Nederland stockboek kerstzegels/Sandd g   5,00  

57 Nederland Davo stockboek  g   6,00  

58 Nederland stockboek diversen/\LP/Port g   5,00  

59 Nederland stockboek pers.zegel/divers g   5,00  

60 Nederland Davo stockboek  g   6,00  

61 Nederland stockboek diverse series g   6,00  

62 Nederland nr 96 o 20,00  3,00  

63 Nederland nr 98 o 70,00  10,00  

64 Nederland PZB 9a+10a p 26,00  3,60  

65 Berlijn nr 17 g 160,00  20,00  

66 Duitsland Geall.bezetting 943-962 g 140,00  16,00  

67 Duitse Rijk 313a-330a g 110,00  11,00  

68 Duitse Rijk Blok 7 p 70,00  10,00  

69 Duitsland Bund 139-140 p 220,00  30,00  

70 Belgie 814-822 p 72,00  10,00  

71 Belgie blok nr 7 p 120,00  15,00  

72 Nederland nr 95 p 48,00  8,00  

73 Nederland 163-165 a+b g 22,00  3,00  

74 Nederland 203-207 o 37,50  6,00  

75 Nederland 212-219 g 60,00  9,00  

76 Nederland 229-231 g 25,00  3,80  

77 Nederland Roltanding R78-R81 g 30,00  4,40  

78 Nederland Roltanding R82-R85 g 30,00  4,40  

79 Nederland Roltanding R98-R101 g 40,00  6,00  
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80 Nederland Legioenblok V402 p 145,00  22,50  

81 Nederland FDC E 2 speciaal bes 750,00  25,00  

82 Nederland Internering nr 1 g 200,00  30,00  

83 Ned. Indie nr 81-98 buiten bezit g 125,00  20,00  

84 Curacao nr 42 g 40,00  7,00  

85 Curacao Luchtpost 41-44 g 40,00  7,00  

86 Suriname Port 47-57 p 19,00  2,40  

87 Belgie nr 478 Leopold o 12,00  2,00  

88 Belgie 496-503+512 g 14,00  2,00  

89 Belgie 519-526 g 22,00  4,00  

90 Belgie 1089-1101 p 33,00  4,00  

91 Duitse Rijk nr 258-260 g 150,00  15,00  

92 Nederland dik stockboek p hoog 50,00  

93 Nederland 8 blokken mooi Nederland g 48,00  5,00  

94 Nederland nr 46 g 30,00  3,00  

95 Nederland 232-235+236-237 g 20,00  2,00  

96 Nederland 238-243 g 77,00  7,00  

97 Nederland 141-143+166-168 g 24,00  2,40  

98 Nederland 132-133 g 26,50  2,60  

99 Nederland 199-202+208-211 g 26,00  2,60  

100 Wereld doos afgeweekt g   1,00  

101 Nederland Kon.familie in speciale map p  10,00  2,00  

102 Liechtenstein diversen op kaart p 16,00  4,60  

103 Israel stockboek g   3,00  

104 Wereld 5 stockboekjes+5 velletjes g   2,00  

105 Nederland Album met 76 FDC's onb   7,60  

106 Engeland 1988 op stockkaart p 248,00  24,00  

107 Engeland 1989 op stockkaart p 240,00  24,00  

108 Zwitserland stockboek     5,00  

109 Nederland Album 1990-2001 g   10,00  

110 Duitsland Bund 222-226 g 45,00  4,60  

111 China presentatieset p   5,00  

112 Nederland Vel 2758-2767 p 20,00  5,00  

113 Nederland 6 velletjes mooi Nederland g 42,00  6,00  

114 Indonesie stockboek p/g   5,00  

115 Antillen doosje met FDC's   hoog 5,00  
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116 Nederland Vel 2792-2801 p 20,00  5,00  

117 Engeland jaargang 1988 p 175,00  17,00  

118 Nederland album met 180 FDC's onb hoog 10,00  

119 Wereld 5 stockboekjes+5 velletjes g   2,00  

120 Wereld stockboek allerlei p/o/g   5,00  

121 U.S.A./Rusland stockboek g   4,00  

122 Zwitserl/Monaco stockboek p/g   6,00  

123 Spanje stockkaart 1964 g   3,00  

124 Nederland stockkaart pers.zegels g   5,00  

125 Belgie/Duitsland stockboek w.o.pzb's p/g   5,00  

126 Nederland kaart 10 Pzb's p   3,00  

127 Nederland kaart 10 Pzb's p   3,00  

128 Zwitserland stockkaart 1882-1938 p/g   2,00  

129 Berlijn MH blatt 23 op brief g 120,00  20,00  

130 Nederland Holland album g   10,00  

131 Spanje etc. stockboek g   4,00  

132 Motief  stockboek g   5,00  

133 Wereld stockboek allerlei g   5,00  

134 Nederland kaart 10 Pzb's p 65,00  3,00  

135 Nederland kaart 10 Pzb's p 57,00  3,00  

136 Zwitserland 10 series 1956-1963 p 65,00  8,00  

137 Zwitserland 15 series 1960-1983 g 60,00  6,00  

138 Spanje kaart series en blokken p/g   5,00  

139 Wereld map allerlei     4,00  

140 Motief/Europa stockboekjes etc. p/g   6,20  

141 Oostenrijk/Engel. 2 stockkaarten 200 zegels g   3,00  

142 Nederland Blokken V806-V808 Amph. p 75,00  7,60  

143 Nederland 6 blokken kind/kerst p 68,50  5,60  

144 Nederland diverse series vanaf nr. 600 p 179,70  10,00  

145 Nederland 3 blokken kerst/zomer p 36,00  3,00  

146 Nederland 8 blokken kind 1976-1994 p 35,10  2,60  

147 Nederland 6 blokken kind 1992-2018 p 45,00  3,40  

148 Nederland 4 blokken kind/kerst p 31,75  2,40  

149 Nederland stockboek p/g   10,00  

150 Nederland stockboek veel series p 375,00  15,00  

    TOTAAL 1.410,40  
 


