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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
datum:  januari 2023 - 17e jaargang – nummer: 204 
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 jaar 2022 zit er alweer op. We hebben samen het postzegeljaar afgesloten met een fijne 

kerstbijeenkomst op woensdag 21 december in een prachtig versierde zaal bij Camping ’t Haasje. Zo’n 

70 leden en introducees hebben deelgenomen aan de  mooie veiling en een 

fantastische loterij, waarbij iedereen een of meerdere prijsjes heeft gewonnen.  

Nu we staan weer aan het begin van een nieuw jaar 2023. Wie weet wat er ons 

dit jaar gaat overkomen. Laten we hopen dat de oorlog in Oekraïne snel 

beëindigd wordt en dat Europa weer tot rust gaat komen. Ook wens ik dat de 

energieprijzen weer tot een normaal niveau zullen gaan dalen want de huidige 

prijzen hebben een grote impact op de financiële situatie van velen van ons. Voor 

u hoop ik dat het nieuwe jaar alleen maar voorspoed en geluk zal brengen en dat 

we elkaar regelmatig mogen ontmoeten tijdens onze bijeenkomsten op zaterdag 

en woensdag in de u welbekende locaties. 

In februari vieren we ons 50 jarig jubileum. De feestcommissie is al ver met de plannen en wat ik er dan 

van weet gaat het een leuk en gezellig programma worden. De komende weken hoort u er vast meer 

van. Namens het bestuur en alle medewerkers wens ik u een voorspoedig 2023. 

 

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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OOSTERHOUTSE VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

 
11 November 2022.  

 

Beste leden van de OVVP, 

 

Op vrijdag 10 februari 2023 is het precies 50 jaar geleden dat de 

Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars is opgericht. Dit 

heugelijke feit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. 

 

We zijn van plan om dit, evenals 5 jaar geleden bij ons 45-jarig jubileum, te vieren met een gezellig 

samenzijn in de grote zaal van onze thuisbasis “’t Haasje” in Oosterhout. Deze bijeenkomst zal 

plaatsvinden op zaterdag 11 februari 2023, aanvang 14.00 uur en is uitsluitend bestemd voor leden en 

huisgenootleden. Noteer deze datum alvast in je agenda. 

 

We willen deze middag graag invullen met een lopend buffet opgeluisterd met entertainment. Wat het 

entertainment gaat worden houden we nog als een verrassing voor jullie. Wel zijn we ook nog op zoek 

naar eigen leden, familieleden of vrienden die hier graag aan mee willen werken. Wellicht ken je iemand 

(of misschien ben je dat zelf) die graag zijn of haar kunsten (d.m.v. een lied, muziek(groepje), goochelen, 

sauwel of i.d.) wil tonen tijdens het jubileum. Hoe mooi zou het zijn als we dit zo deels middels onze 

eigen leden kunnen invullen! Mocht je hiervoor een idee hebben schroom dan niet om snel met een van 

ons contact te zoeken tijdens de clubavonden of op onderstaande telefoon nummers. 

 

Uiteraard willen we ook aandacht besteden aan onze mooie hobby! Hiervoor willen we een postzegel 

loterij organiseren. We nodigen daarom alle clubleden uit om een leuke nette postzegelkavel (mapje, 

serie, lotje) samen te stellen en deze  te doneren. De ingeleverde kavels zullen dan verloot worden op de 

jubileum middag. Zo kunt u met uw kavel een ander lid erg blij maken en heeft u kans om ook een door 

een ander lid ter beschikking gesteld kavel te winnen.  

 

Laten we er samen een gezellig feest van maken. 

 

De voorbereidingscommissie: 

Anton in ’t Groen, 0162433853 

Rien Kooiman 

Peter Ort, 06-51569682 

Cees Pijpers 

 

 

Ledenbijeenkomsten in 2023:  
 
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:  18 januari 2023, donderdag 

16 februari 2023, donderdag 16 maart 2023, 19 april 2023, 17 mei 2023, 21 juni 2023, 20 september 

2023, 18 oktober 2023, 15 november 2023, 20 december 2023. 

  
Verslag ledenbijeenkomst 21 december 2022 

 

Voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de ca. 70 leden van de vereniging op de 

laatste ledenavond van het jaar, de Kerstbijeenkomst, hartelijk welkom. 

Mededelingen: 

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
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- Allereerst wordt er een moment van stilte gehouden ter nagedachtenis aan Paul van den 

Heuvel die op 19 december jl. is overleden. 

- Voorzitter memoreert de terugloop van leden in postzegelland.  Dankzij de vele vrijwilligers, 

die zich inspannen om heel veel activiteiten te organiseren en uit te voeren, zoal bv. stuiver 

tafels, rondzendingen, ledenservicedienst en nog veel meer gaat het bij onze vereniging 

fantastisch (groot applaus!). 

- Van de jubilarissen zijn er een aantal afmeldingen, maar de heren van Schooten en Wirken 

zijn wel aanwezig en worden op de foto gezet. 

- Er zijn nog een aantal leden die de contributie voor het volgend jaar nog niet hebben voldaan, 

voorzitter doet een oproep aan hen om dat z.s.m. in orde te maken. 

Vervolgens wordt er gestart met de veiling en tussendoor worden er hapjes geserveerd (altijd 

een probleem voor de veilingmeester die tegelijkertijd moet praten en eten!). Na afloop van de 

veiling, met een zeer goede opbrengst, heeft de heer de Jongh de Toto gewonnen. Proficiat!                    

Hierna volgt de afrekening en de pauze. 

Na de pauze begint de loterij met prachtige prijzen. Iedereen ging na 

afloop met iets naar huis. Wederom een groot compliment voor diegenen 

die dit hebben georganiseerd en ook uitgevoerd. 

Om 22.45 uur kwam er een eind aan een zeer geslaagde avond en de 

voorzitter wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar en 

tot slot een veilige thuiskomst. 

Volgende bijeenkomst is op 18 januari 2023. 
(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  

3/12/2022. 

 

Maakt u van de gelegenheid gebruik en kom ook eens kijken, kopen en ruilen. 

Gezellig en nuttig voor uw verzameling. (Zaal open 13.00 – 16.00 u) – toegang 

€ 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

Dat is een garantie voor succes. Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers. 

Kosten tafelhuur:  € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden.   
 

 

Tafel huren:  
 
Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen. Zaterdagmiddagen: (Open 

13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden van 

de OVVP.  

Aanmelden bij Cees Pijpers: tel. 0162-432738 of  

ceespijpers@casema.nl of in de zaal – 1e zaterdag van de maand 13.00-16.00 u 

 
 

mailto:ceespijpers@casema.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fbunthoef-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2F&docid=tqjSXAaS71WMMM&tbnid=w44Ivx5w9pUi1M%3A&vet=10ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ..i&w=1588&h=662&safe=off&bih=967&biw=1920&q=de%20bunthoef%20oosterhout&ved=0ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Ruilen: 
 
Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen) kan natuurlijk altijd 

onderling worden geruild. Vaak wordt al gebruik gemaakt van de mogelijkheden 

onderling te ruilen voorafgaand aan (de zaal is al open om 19.00 u)  en na afloop van 

de veiling. Neemt u eens wat dubbel materiaal mee. Wie weet raakt u wat van uw 

dubbele materiaal kwijt en vindt u bij uw collega verzamelaar net dat ontbrekende 

zegeltje. 

Bovendien kunt u tijdens de bijeenkomsten terecht bij onze ‘dubbeltjestafel’ met 

heel veel keuze… 

 

 
Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst: 
 
Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van postzegels, 

eerstedagenveloppen, mapjes, DAVO 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 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. 

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

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

Het bestuur 

 

Contributie 2023: 
 

De contributie voor 2023 wordt gehandhaafd op het peil van de contributies van de voorgaande 12 jaren, 

n.l.: € 31,00 per jaar.  De contributies voor huisgenoten blijft  € 12,00 per jaar. De contributie moet vóór 

1 december 2022 zijn betaald. Als u nog niet heeft betaald dan kunt u die alsnog overmaken op 

bankrekening 

NL96ABNA0409765244  t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg 

Betaal s.v.p. tijdig – dat bespaart ons eventuele herinneringskosten. Bij voorbaat dank. 

Wij zouden het op prijs stellen indien u ons machtigt om jaarlijks de contributie automatisch te 

incasseren. 

Voor meer informatie: Rien Kooiman 0162 314956 of rien.kooiman@kpnplanet.nl  

 

  

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…….. 

 

 

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 november-december 

2022 wilt inzien dan kan dat door  

hier te klikken.   

 

Eventueel ook bladerbaar: Oosterhouter Post 

november 2022  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

mailto:rien.kooiman@kpnplanet.nl
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
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D187589901448370&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fartikelenenverhalen&docid=F5UR45Z5XX3McM&tbnid=pg9ggkXvvA4-bM%3A&vet=10ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA..i&w=449&h=364&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=verhalen%20artikelen&ved=0ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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Postzegelverenigingen “in de buurt”: 
 

Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, 

kijkt u dan eens op hun websites: 

1. Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/   

2. Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com   

3. Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/   

4. Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/   

5. Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/   

6. Eindhoven: Eindhovense Filatelisten vereniging: www.E-F-V.nl  

7. Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl   

8. Geleen: De Philatelist geleen www.dephilatelistgeleen.nl  

9. Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl  

10. ’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/   

11. FV De Bevelanden, Kloetinge  www.postzegelclubdebevelanden.nl  

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

13. Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/   

14. Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/  

15. Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com 

 

 

Bij onze buren:   
 

Boortmeerbeek (B): Filatelieclub ‘De Postiljon’- Boortmeerbeek (B):  Het nieuwe clubblad van onze 

filatelieclub is beschikbaar. - U vindt dit clubblad op     http://www.depostiljon.net/clubbladpdf  

of via de startpagina van onze website  http://www.depostiljon.net .  

 Dit clubblad, alsook het vorige clubblad, zijn eveneens in pdf-formaat te bekijken of af te drukken 

via de website. Ga hiervoor naar : http://www.depostiljon.net/html/clubblad2.html  

 
 

Bezoekt u eens onze website: www.oosterhouterpost.nl: 

 

 

Op onze website kunt u zowel deze Nieuwsbrief als ook ons verenigingsblad Oosterhouter Post inzien 

en lezen. En vertelt u ons s.v.p. eens wat u ervan vindt. De OP digitaal lezen – en de Nieuwsbrief.  
Er is ook veel informatie over bestuur, agenda en natuurlijk ook over onze geschiedenis. 

 

Ignaz Semmelweis: 

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

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

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

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

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://de.wikipedia.org/wiki/Chirurg
https://de.wikipedia.org/wiki/Geburtshilfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Pest_(Stadt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Wien
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Semmelweis schreef het frequentere voorkomen van kraamvrouwenkoorts in klinieken toe aan een 

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

in te voeren. Hij werd later de "Redder van de Moeders" genoemd. Zijn studie van 1847/48 wordt 

vandaag beschouwd als het eerste 

praktische geval van op empirisch 

bewijs in Oostenrijk en als een goed 

voorbeeld van een methodologisch 

correcte beoordeling van weten-

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

behandelden de boosdoeners waren. Hij concludeerde dat handen wassen in 

bleekwater zogenaamde ‘lijkdeeltjes’ verwijderde. Moedersterfte daalde snel 

en Semmelweis kreeg de bijnaam 'redder van moeders'. 

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

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

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

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

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

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

worden veel patiënten besmet met multiresistente ziektekiemen. Vaak zijn 

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

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

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

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

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

Semmelweis wees onvoldoende hygiëne aan als oorzaak. Met deze stelling 

maakte hij geen vrienden , maar hij werd 

door collega’s aangevallen als 

nestbevuiler. Veel artsen en hun studenten 

wilden niet waar hebben dat zij de 

veroorzakers van de ziekte konden zijn. 

Slechts door weinige tijdgenoten werd 

Semmelweis inzicht erkend. De 

Hongaarse arts eiste dat iedereen die 

verloskundige hulp verleende, voortaan 

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

Wenen liep de sterfte onder kraamvrouwen na invoering van deze nieuwe 

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

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

Kindbettfiebers”, (Ätiologie = de leer der oorzaken) barstte er een storm van 

kritiek los in de medische wereld. Artsen leken met name te vallen over de 

bewering dat zij tijdens de behandeling ziektekiemen 

hadden overgebracht. Semmelweis reageerde geagiteerd 

en schreef hierna verschillende brieven naar 

vooraanstaande Europese artsen waarin hij hen soms 

voor moordenaars uitmaakte. Semmelweis werd 

ontslagen en keerde uiteindelijk terug naar zijn 

geboorteland. Daar zou hij uiteindelijk in een 

psychiatrische kliniek overlijden. 

Hij overleed op 47-jarige leeftijd in Wenen onder onbekende omstandigheden 

tijdens een verblijf van twee weken in de psychiatrische kliniek "Landes-

irrenanstalt Döbling"  (alleen al de naam….: Irrenanstalt – wij noemden dat in Nederland  vroeger ook 

‘gekkengesticht’) in de buurt van Wenen. Naast het opgravingsrapport van 1963 en de motieven voor 

zijn verwijdering, wijzen talrijke tegenspraken en inconsistenties op willekeurige psychiatrie en een 

verder op moord. 

 

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

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

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hygienevorschrift
https://de.wikipedia.org/wiki/Hygiene
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84tiologie_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Pest_(Stadt)
https://historiek.net/c/europese-geschiedenis-europa/
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychiatrische_Klinik
https://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychiatrisierung
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6tungsdelikt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment
https://nl.wikipedia.org/wiki/Analyse
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Ook in een aantal andere landen zoals Oostenrijk, DDR en Duitsland werd Semmelweis geëerd met de 

uitgifte van postzegels.                       

Ten tijde van de Corona-crisis 

in 2020, waarbij de 

wereldbevolking veelvuldig 

werd geadviseerd goed de 

handen te wassen om 

overdracht van besmettingen 

te voorkomen, zette 

zoekmachine Google de 

Hongaarse arts een dag lang in 

het zonnetje door zijn beeltenis op de startpagina te tonen in een zogeheten Google Doodle.   

(Anna C. van der Maade – 200924) 

 

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  

 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Celle: 
 
Celle is een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen en de hoofdstad van de gelijknamige Landkreis. De 

stad ligt aan de Aller, aan de zuidrand van de Lüneburger Heide. Celle telt ongeveer 70.000  inwoners 

en is een van de zeven ‘Große selbständige Städte’ in Nedersaksen. Celle ontwikkelde zich uit de 

nederzetting Kellu welke voor het eerst in oorkonden uit 990 genoemd wordt. Hertog Otto de Strenge 

liet er in de 13e eeuw een burcht 

bouwen. 

Het voornaamste bouwwerk in de stad 

is het hertogelijke slot in de stijl van 

de Wezerrenaissance. In het slot is 

het Residenzmuseum gevestigd, met 

o.a. veel 16e eeuwse  Italiaanse kunst. 

De binnenstad van Celle is rijk aan 

(meer dan 500) schilder-

achtige vakwerkhuizen, waaronder het 

rijk versierde Hoppenerhaus (1532) 

De oudste vakwerkhuizen dateren  uit 

de vijftiende. Een aantal 

vakwerkhuizen is na sloop in de 20e  

eeuw naar origineel model herbouwd.  

Het historische centrum is in de Tweede Wereldoorlog gespaard gebleven voor bombardementen. Dit 

geldt ook voor de vanuit het centrum zuidoostwaarts lopende straat Blumlage. 

 

Net als het vakwerkhuis maakt het kasteel deel uit van het stadsbeeld van Celle en mag het niet ontbreken 

op de lijst van de belangrijkste bezienswaardigheden die men tijdens een reis naar Celle moet hebben 

gezien. 

Het maakt niet uit van waar u het kasteel van Celle nadert, u ziet meteen de glimmende witte gevel van 

het representatieve gebouw. Het is een van de mooiste kastelen van de Welfen in Noord-Duitsland en 

werd in 1318 voor het eerst als ‚castrum‘ vermeld. Tot de bijzonderheden 

behoren vooral de prachtige slotkapel met zijn vroeg-protestantse inrichting en 

de slotkeuken. Het slottheater met zijn eigen toneelgezelschap is het oudste 

barokke theater van Duitsland. Het kasteel zelf ligt schilderachtig op een lichte 

heuvel in het midden van het kasteelpark. Een pad leidt rond het kasteel, vanaf 

hier heb je een prachtig panoramisch uitzicht op het vrij toegankelijke 

kasteelpark met slotgracht, de oude bomen en de aangrenzende stad. 

De stadskerk van Celle stamt oorspronkelijk uit de 14e  eeuw maar werd in de 

17e  eeuw in barokstijl verbouwd. Het is een uit drie schepen bestaande 

hallenkerk, rijkelijk versierd met beelden en stucwerk van de Italiaan Tornielli. 

Onder het koor bevindt zich het familiegraf van de hertogen. Dat is ook de laatste rustplaats van prinses 

Caroline Mathilde die vanwege haar verhouding met Graaf von Struensee werd afgezet als koningin van 

Denemarken, werd verbannen naar Celle en later overleed in 1775.  Celle is zeker een reisje waard.

                        

(Frans Haverschmidt – 221222)  

Sagrada Familia: 
 

Als wij de naam ‘Sagrada Familia’ lezen, denken wij meestal als eerste aan Barcelona. Daar wordt al 

sinds 1882 tot heden gebouwd aan een gigantische kathedraal met die naam. Het is wellicht de 

bekendste kathedraal van Europa ‘la Sagrada Família’ en is ook het bekendste en laatste werk van 

Antoni Gaudi (1852-1926).  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deelstaten_van_Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nedersaksen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kreisstadt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Celle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aller_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCneburger_Heide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_selbst%C3%A4ndige_Stadt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wezerrenaissance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vakwerkhuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://www.stadtkirche-celle.de/
https://wikikids.nl/Kathedraal
https://wikikids.nl/Gaudi
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De kathedraal is met symbolen die op de natuur geïnspireerd zijn versierd. In 1883, een jaar nadat er op 

die plaats was begonnen met het bouwen van een kerk, kreeg Gaudí de opdracht om deze af te maken. 

Hij veranderde alles in de bouwtekeningen. Het werd zijn levenswerk en hij leefde 16 jaar als kluizenaar 

op de bouwplaats. Nadat hij onder een tram kwam en overleed is hij begraven in 

een grafkelder onder La Sagrada Familia.  Bij zijn dood was er slechts één toren 

van de voorgevel klaar. De werken hebben even stilgelegen tijdens de Spaanse 

burgeroorlog, maar na die oorlog begon men opnieuw met bouwen en het zal nog 

lang duren, voordat La Sagrada Familia helemaal af is. Normaal zou de 

kathedraal klaar moeten zijn tegen 2026, maar omdat de werken nu al zo lang 

bezig zijn, moeten sommige delen dan weer vernieuwd worden. Daarom denken 

veel mensen dat kathedraal nooit helemaal klaar zal zijn. De kathedraal staat 

daarom ook bekend als 'het bouwwerk dat nooit af zal zijn'. De bouwwerken 

duren al zo lang omdat Gaudí heel veel kleine details aan het werk heeft 

toegevoegd. Momenteel is de kathedraal 120 meter hoog, maar de hoogste toren 

moet nog afgebouwd worden. Die zal 170 meter hoog moeten worden. 

Er is echter nog een kerk met die naam (en wellicht zijn nog meer) en wel de ‘Iglesia de la Sagrada 

Familia’ in Montevideo (Uruguay). De Kerk van de Heilige Familie (Iglesia de la Sagrada Familia),ook 

bekend als Capilla Jackson (Jackson’s Kapel),is een rooms-katholieke parochiekerk in de buurt 

van Aires Puros, Montevideo, Uruguay.                                         

De kerk werd gebouwd als een privékapel voor de familie Jackson; ontworpen door de Franse 

architect Víctor Rabú  in een Neogotische stijl, het religieuze gebouw werd gebouwd en ingewijd in het 

jaar 1870.  Momenteel is het een parochiekerk die door jezuïeten wordt beheerd.  De parochie werd 

opgericht op 16 april 1961. In 1975 werd het uitgeroepen tot Nationaal Historisch Monument.  De 

stoffelijke resten van zakenman Juan D. Jackson (1833 – 1892) een zakenman en filantroop (weldoener) 

liggen hier begraven. 

Deze kleine kapel is gelegen in een oud gebied van wijngaarden en boerderijen, heden ten dage volledig 

geïntegreerd in de stad, maar het gebied behoudt nog steeds kenmerken uit de tijd toen het werd 

gebouwd. Gebouwd op een heuvel, is de kerk zichtbaar vanaf verschillende punten, waardoor het een 

kenmerkend element  is van de Atahualpa- en Aires Puros- wijken in Montevideo. Het werd gebouwd 

als een kleine kapel, door de familie Jackson op een stuk 

land van hun boerderij, de oude boerderij van Larrañaga, 

waarrond de wijk Atahualpa werd gegenereerd, met 

grote woningen in uitgestrekte tuinen. Jaren later werd 

het overgenomen door het aartsbisdom van 

Montevideo en uiteindelijk op 16 april 1961 werd het 

ingewijd en opgericht als parochie.  In 1975 werd het 

uitgeroepen tot nationaal historisch monument .  

Op 3 september 2020 gaf de Post van Uruguay een 

postzegel uit met een afbeelding van de kerk met 

aandacht voor de architectuur.  

Gelijktijdig werd ook een postzegel uitgegeven met een 

afbeelding van een woon- en kantoorgebouw, Lapido in Montevideo, een gebouw aan de Avenido 18 

de Julio in Centro. Het is een multifunctioneel gebouw, gebouwd in 1933 en in Art-decostijl ontworpen 

door architect Juan Aubriot . Het is een mooi voorbeeld van de Uruguayaanse internationale 

architecturale vernieuwing van de eerste decennia van de 20e eeuw.  Het was vroeger het hoofdkantoor 

van de Uruguayaanse avondkrant La Tribuna Popular, die in 1960 werd opgeheven . Het gebouw, 

gebouwd in de expressionistische stijl tussen 1929 en 1930 is een Nationaal Erfgoed sinds 1989.       

(Anna C. van der Maade – 200926) 

 

Olivetti: 
 

We kennen ze niet meer. Die oerdegelijke schrijfmachines waarmee we ‘vroeger’ alle correspondentie 

deden. En waarin we een blad papier deden, waarop de tekst meteen werd afgedrukt. Via staafjes met 

aan het eind letters die via een inktlint de tekst met vingerkracht overbrachten op papier. Natuurlijk wist 

https://barcelonapagina.nl/sagradafamilia.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic
https://en.wikipedia.org/wiki/Parish_church
https://en.wikipedia.org/wiki/Aires_Puros
https://en.wikipedia.org/wiki/Montevideo,_Uruguay
https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Rab%C3%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Gothic
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit
https://en.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Familia,_Montevideo#cite_note-arquidiocesis-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_D._Jackson
https://es-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Montevideo?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=ajax,sc,se
https://es-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Montevideo?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=ajax,sc,se
https://es-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Anexo:Monumentos_hist%C3%B3ricos_nacionales_de_Uruguay?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=ajax,sc,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Juan_Aubriot?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=ajax,sc,se
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u dit allemaal maar veel jongeren, die deze periode niet hebben meegemaakt kunnen zich daar niets bij 

voorstellen.  

Weet u het ook niet? Geen probleem, dan bent u ook van een jongere generatie die nooit typemachines 

heeft gekend. Wat dat is, een typemachine? Dat is het apparaat waarmee we vroeger brieven en andere 

documenten typten, in de tijd dat er nog geen computers waren en we elkaar geen e-mail stuurden, 

maar échte brieven.  Veel jongeren kennen ook geen brieven meer en sommigen vragen zich zelfs af 

wat een postzegel is…….. 

 

Tekstverwerking via de computer en indien nodig uitgeprint, dat is hoe we dat nu doen.  

Op 15 december 2020 gaf de Italiaanse Post een tweetal zegels met bijbehorende speciale stempels uit, 

ter nagedachtenis aan Adriano Olivetti.(1901-1960). 

De naam Olivetti doet menig Italiaans hart sneller 

kloppen, zeker bij Italianen van een bepaalde leeftijd. 

De Italiaanse jeugd weet waarschijnlijk nauwelijks 

wie of wat Olivetti was (of eigenlijk: is, want het 

bestaat nog altijd). 

Olivetti is in 1908 nabij Turijn opgericht 

door Camillo Olivetti als fabriek 

van schrijfmachines. Het bedrijf ontwikkelde zich 

voornamelijk onder zijn zoon Adriano Olivetti, die 

ook beroemd is geworden wegens het ontwikkelen 

van een nieuw managementsysteem. Olivetti was 

een bekende fabrikant van typemachines en dat niet 

alleen. Olivetti heeft de eerste echte personal 

computer ontworpen en was daarmee de 

Amerikanen van IBM voor. Dat werd daar niet 

gewaardeerd en, na de plotselinge dood van twee 

sleutelfiguren en de opeenvolgende verkoop van de 

computerafdeling aan General Electric, zijn er 

veelvuldig vraagtekens gezet bij wat er echt is 

voorgevallen. 

De eerste overzeese vestiging werd in 1930 geopend. In 1948 bracht Olivetti een 

elektrische rekenmachine op de markt, de Divisumma. Het bedrijf produceerde in 1959 de eerste 

elektronische computer uit Italië, de met transistors uitgeruste Elea 9003. In datzelfde jaar nam Olivetti 

de Amerikaanse schrijfmachinefabrikant Underwood over. In 1964 verkocht het bedrijf zijn 

elektronica-divisie aan General Electric, hoewel het nieuwe computerproducten bleef ontwikkelen. 

De op de tweede postzegel afgebeelde Adriano Olivetti was een veelzijdig geïnteresseerd ingenieur. Hij 

verliet de familieonderneming in  1926 om een uitgeverij te starten, om zijn federale beweging 

‘Movuimento Comunità, een organisatie die socialistische met liberaal-democratische doelen 

nastreefde, een podium te bieden.   

(Frans Haverschmidt – 221212) 

 
 
 

Veilinglijst: zie pagina’s 15 t/m 19 u kunt ook 

weer schriftelijk bieden via: 

                                                                                           

petercmhendrickx@home.nl 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1908
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turijn_(stad)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Camillo_Olivetti&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijfmachine
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Adriano_Olivetti&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1930
https://nl.wikipedia.org/wiki/1948
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rekenmachine
https://nl.wikipedia.org/wiki/1959
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transistor
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Underwood_Typewriter_Company&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1964
https://nl.wikipedia.org/wiki/General_Electric
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 Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en 

clubmiddag elke 1e woensdag van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. 

Info: www.pzvaltena.nl – pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

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

donderdagavond van  

de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in   wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom ( achter 

de oude V. en D. ) voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl 

 

Bergen op Zoom: Onderling Contact www.pvboz.nl   - Info: Henk Hamers OC@home.nl  , Niek van Essen 06-

28781212  

Zaal: wijkcentrum ’t Fort Bernadettestraat 4  -  2e maandag van de maand van 19:00-22:00 uur  - Datums: 14-11-

22, 12-12-22, 9-01-23  - Zaterdagbeurs in ’t Fort; 1-10-22, van 10:00 tot 16:00  

 

Berkel-Enschot: 25 en 26 augustus 2023 – Filafair Summer 2023 – Hotel-Restaurant de Druiventros,  

Bosscheweg 11 – 11.00-16.00 u – tel. 073-6567680 – info@filafair.nl  - 2 en 3 december 2023 – Filafair Autumn 

2023 

 

Boxtel:  8 januari 2023 – 12 februari 2023 – 12 maart 2023 – 14 mei 2023 – 11 juni 2023 – 9 juli 2023 – 10 

september 2023 – 8 oktober 2023 – 12 november 2023 – 10 december 2023 - Gemeenschapshuis De Walnoot, 

Reginahof 1,  10.00 – 12.30 u tel. 073 6567680 – info@hertogpost.nl  

 

Breda: Ruilbeurzen voor verzamelaars - In gemeenschapshuis “ De Kievitslaar” Rijsbergseweg 354, 4838 EG  

Breda  - Zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur op de volgende data 17 december 2022 – 21 januari 2023 – 

18 februari 2023 – 18 maart 2023 - 15 april 2023 – 20 mei 2023 – 17 juni 2023 – 16 september 2023 – 21 

oktober 2023 – 18 november 2023 – 16 december 2023 - Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang 

1 euro. Vrij parkeren!!!   Informatie website: www.pvbreda.nl   .                                                     

 

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: 8 januari 2023 – 5 februari 2023 – 5 

maart 2023 – 2 april 2023 – 7 mei 2023 – 4 juni 2023 – 3 september 2023 – 1 oktober 2023 – 5 november 2023 – 

3 december 2023. Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!!  Vrij parkeren !!! Informatie 

website: www.pvbreda.nl   

 

Drunen: 17 maart 2023 – 18 maart 2023 - Filafair Spring 2023 – Cultureel Centrum de Voorste Venne, Anton 

Pieckplein  1, 10.00-16.00 – tel 073 6567680 – info@filafair.nl  

 

Noord Brabant 

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
http://www.pvboz.nl/
mailto:OC@home.nl
mailto:info@filafair.nl
mailto:info@hertogpost.nl
http://www.pvbreda.nl/
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@filafair.nl


 

 

14 

 

Elshout: Philatron organiseert ruilbeurzen op zaterdagmorgen  10 december 2022. 14 januari 2023, 18 februari 

2023, 11 maart 2023, 8 april 2023, 13 mei 2023, 10 juni 2023, 9 september 2023, 14 oktober 2023,  11 november 

2023, 9 december 20232. 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.  

 

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: 26-11-22.  

 

’s-Hertogenbosch: 14 januari 2023, 26 januari 2023, 11 februari 2023, 16 februari 2023,  11 maart 2023 – 23 

maart 2023 – 8 april 2023 – 20 april 2023 -  13 mei 2023 – 25 mei 2023 – 10 juni 2023 – 22 juni 2023 – 8 juli 

2023 – 24 augustus 2023 – 9 september 2023 – 28 september 2023 – 14 oktober 2023 – 26 oktober 2023 – 11 

november 2023 – 23 november 2023 – 9 december 2023 – 21 december 2023 -  Activiteit: Postzegel instuif & 

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

locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur; 

Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@hertogpost.nl; Organisatie ’s Hertogenbossche 

Filatelistenvereniging;. 

 

’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegelbeurs Zoetelief ’s-Hertogenbosch; Plaats:’s-Hertogenbosch; Locatie: 

Sociaal Cultureel Centrum de Biechten; Adres locatie: Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen; 

Openingstijden: 09:30 – 12:30 uur; Telefoonnummer: 073-6567680; Mailadres: info@zoetelief-denbosch.nl    ; 

Organisatie Stichting Hertogpost / Zoetelief ’s-Hertogenbosch; Data: elke eerste zondag van de maand. 

 

’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegel instuif & ruilbeurs; Elke 2e zaterdagmorgen van de maand - Plaats: ’s-

Hertogenbosch; Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115, 5224 

AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur; Telefoonnummer: 073-6567680; 

Mailadres: info@hertogpost.nl; Organisatie ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging;. 

Avondbijeenkomsten met lezingen en veilingen: SCC De Helftheuvel – Helftheuvelpassage 115 – 5224 AC ’s-

Hertogenbosch - Elke 4e donderdagavond van de maand vanaf 19:00 – 22:30u  

 

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   

 

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: 27-11-22, 
18-12-22 – zondag 22 januari 2023 – 26 februari 2023 – 26 maart 2023 – 23 april 2023 – 28 mei 2023 – 25 juni 
2023 - - Contactpersoon Jan Koenraadt – tel. 06-23300801 – gelegenheid tot ruilen – gratis parkeren – veiling – 
handelaren aanwezig 
 

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  

Datum:  5-12-22, Toegang gratis 

 

Rosmalen: 5 februari 2023 – 5 maart 2023 – 2 april 2023 – 7 mei 2023 – 4 juni 2023 

-  2 juli 2023 – 8 augustus 2023 – 3 september 2023 -  1 oktober 2023 – 5 november 

2023 – 3 december 2023 -  Sociaal Cultureel Centrum de Biechten, Vincent van 

Goghlaan 1, 09.00-12.00 u – tel. 076-6567680  info@zoetelief-denbosch.nl  

 

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  

 

mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:jankoenraadt8@gmail.com
http://www.filawb.nl/
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:info@hansdevogt.nl
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.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


 

 

15 

 

Veghel: Activiteit; Verzamelbeurs van postzegels, munten, winkelwagenmuntjes, ansichtkaarten, speelkaarten en 

speldjes. Plaats; Veghel - Locatie; Wijkgebouw "De Golfstroom" - Adres locatie; Van Heemskerkstraat. 5463 

GA  Veghel (Gratis Parkeren) - Data; 18 december 2022, 16 april 2023, 17 december 2023, 21 april 2024 en 15 

december 2024 - Openingstijden; 10.00 uur tot 14.00 uur. - Inlichtingen 0413-367786, 06-13613705, 

verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl - Organisatie; Stichting Verzamelbeurs Veghel - Website; 

http://www.verzamelbeursveghel.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   

 

 

 

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14  -  

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 

 

 

 

 

Eijgelshoven: Elke 3e donderdag ruilbeurs van de E.K.P.V. van 18.30 tot ........ als ieder weggaat in de Laethof 

(voormalig gemeentehuis) Eijgelshoven.  

Geleen: Data van de bijeenkomsten van onze vereniging de Philatelist Geleen 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  

Klimmen: Locatie altijd Op d’r Plats Houtstraat 25 Klimmen - Dag en datum Activiteit. - Elke laatste dinsdag van 

de maand vanaf 18.30 h. - En elke 5e zondag van de maand  vanaf 09.00 h. 

5e Zondag Hobbybeurs -  5e Zondag Hobbybeurs - Dinsdagavond 20 december Ruilbeurs 

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk - Standhouders Brocante gratis mits één week van te voren de deelname 

opgegeven is. 

Hobbybeurs: Postzegels, Munten, Prentbriefkaarten Andere verzamelobjecten. 

  

Weert: Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. organiseert een grote Nalatenschapsveiling met ruim 400 kavels 

. Op zondag 29 januari 2023 te Weert. - Plaats: Scholengemeenschap Philips van Horne - Herenstraat 298 6004 

XL Weert. - Toegang is gratis. - Zaal open 10.00 uur. - De veilingkavels kunnen vanaf 10.00 u. tot 12.00 u. worden 

bezichtigd. - Aanvang veiling: 12.30 uur. - Het veilingboekje staat begin januari  2023 op onze nieuwe website: 

www.filatelicaweerteo.nl  - F. Sluijters, Voorzitter Commissie Nalatenschappen, tel.: 06-27397159, e-mail: 

f.sluijters@asten.nl - Tijdelijk secretariaat: G. van Hulten, Kerkstraat 113 6006 KM Weert. Tel: 0495-533492,       

e-mail: mpvhulten@hotmail.com 

  
 

 

 
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: 18 december 2022 – 15 januari 2023 – 19 februari 2023 - Nationale 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 

 

Zeeland 

Limburg 

mailto:verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl/
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.filatelicaweert.nl/
mailto:ewtgoossens01@hetnet.nl
mailto:sluijters@asten.nl
mailto:mpvhulten@hotmail.com
mailto:paul.wijnants@scarlet.be
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Boortmeerbeek: 5 maart 2023 – 22e Nationale Filateliebeurs – 08.30 – 15.00 u – Cafetaria van de Sporthal, 

Sportveldweg 6, Boortmeerbeek – Gratis toegang – Ruime parking – NMBS nabij – inf: Ida Van Rilklaer – 0032 

15 515288 – secretariaat@depostiljon.net  

www.postiljon.net  

 

Charleroi: 25 februari 2023 – 22e  verzamelaarsbeurs (Diverse objecten), georganiseerd door L’Amical Royal 

Hennuyères des Cercles philatéliques in het Instituut André, rue du Parc 6 te 6000 Charleroi. Ruime parking Info: 

0032 71/ 87 94 00 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 17.00 u 

 

Eppegem: 19 februari 2023 - Nationale beurs van champagnecapsules en andere 

verzamelingen georganiseerd door Open Oog, Eppegem in de gemeentelijke 

basisschool “De Waterleest”, Waterleestweg, 1980 Eppegem Info: 

andree_rombaut_mangin@hotmail.com  Open van 10.00 tot 15.00 u 

 

Gerpinnes: 13 februari 2023 – 32e  verzamelaarsbeurs (Diverse objecten) 

georganiseerd door Cercles Phil. Gerpinnois in het college Saint Augustin, avenue 

Astrid 13 te 6280 Gerpinnes. Toegang: gratis - Ruime parking Info: 0032 71/ 50 24 36 Open van 8.30 tot 15.30 u 

 

Grobbendonk: Ruilclub Grobbendonk organiseert elke 4e zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) 

ruilbeurs in Hof van Esterlee, Eikenlei 97, Grobbendonk. Grote parking en gratis inkom. Reservatie en tafels: 0032 

496 382866 – postzegels, munten, postkaarten.  

 

Heist op den Berg: 22 januari 2023 – 26 februari 2023 - Ruildag (Diverse objecten) – Organisatie: Hekapo In de 

parochiezaal, Heilig Hartschool (Station) te 2220 Heist op den Berg. Toegang: gratis Info: 0032 15/25 13 58 na 

18.00 u Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Herenthout: 29 januari 2023 - Nationale postkaartenbeurs georganiseerd door de Herenthoutse postkaartenclub 

in het Cultureel Centrum G.O.C. Ter Voncke, Vonckstraat 17 te 2270 Herenthout. Info: 0032 497/83 14 84 – 

Toegang: gratis Open van 8.00 tot 14.00 u 

 

Hoboken: 28 januari 2023 – 30e  nationale ruilbeurs (postzegels, stukken….) door Koninklijke Kielse 

postzegelkring in zaal Scouts 28 Zaoeja, Klaverdbladdreef 1 te 2660 Hoboken. Info: 0032 497/69 01 51 – Toegang: 

gratis Open van 9.00 tot 15.30 u 

 

Houthulst: 11 februari 2023 - Ruildag (Diverse objecten) ingericht door KVBP Postzegelclub Houthulst in zaal 

Markthuis, Markt 11 te Houthulst Info: 0032 475/32 94 41– Toegang: gratis Open van 8.00 tot 12.00 u 

 

Lokeren: 12 februari 2023 – 39e  Nationale postzegelbeurs (postzegels, postwaardestukken, postkaarten, munten 

e.a) georganiseerd door de Koninklijke Lokerse postzegelkring in de fuifzaal van het “Jeugd- en sportcentrum” 

Sportlaan 2 te 9160 Lokeren. Info: 0032 9/348 63 10 - Toegang & parking: gratis Open van 9.00 tot 16.00 u 

 

Perk: 18 december 2022 – 22 januari 2023 – 26 februari 2023 - 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: 5 februari 2023 - 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 

 

Waremme: 21 en 22 januari 2023 - Regionale competitieve tentoonstelling Ourthe – Hesbaye 2023 (Luik – 

Luxemburg) + Voorverkopen, georganiseerd door Royal Phil. Club de Hesbaye en Cercle Royal Phil. de l’Ourthe 

m.m.v. de Scouts van Waremme in het College & Instituut St Louis, avenue du Prince Regent 300 te 4300 

Waremme. Ruime parking & gratis toegang Info: 0486/79 45 11 - Open van 9.00 tot 16.00 u Loket bpost open van 

10.00 tot 15.00 u 

 

Zaventem: 26 januari 2023 – 23 februari 2023 - KeTheFil bijeenkomst in het Bondshuis KLBP, 

Leuvensesteenweg 510 (Industriepark Horizon gebouw nr 3) te Zaventem. Toegang: gratis v.a. 19.45 u tot ± 22.00 

u Kan ook digitaal gevolgd worden. Aanmelden bij vandenhaute.johann@skynet.be  

 

mailto:secretariaat@depostiljon.net
http://www.postiljon.net/
mailto:andree_rombaut_mangin@hotmail.com
mailto:am.vandonnick@telenet.be
mailto:Alfons.vekemans@scarlet.be
mailto:vandenhaute.johann@skynet.be
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Zelzate: 4 februari 2023 – 13e  internationale ruilbeurs voor postzegels, postwaardestukken, prentbriefkaarten, 

munten, georganiseerd door Phila Zelzate in Polyvalente Zaal, Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist, Suikerkaai 

81 te Zelzate Info: 0497/40 45 98 – Toegang: gratis Open van 9.00 tot 15.00 u 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

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

1 Nederland Vel 3555-3564 p  20,00  5,00  

2 Nederland Vel 3576-3585 p 20,00  5,00  

3 Nederland Vel 3515-3524 p 18,00  5,00  

4 Nederland Vel 3525-3534 p 18,00  5,00  

5 Nederland Vel 3028-3037 p 18,00  5,00  

6 Ned.+Overzee stockboek 1990-1997 p/g   10,00  

7 Nederland stockboek 1852-1982 p/g   10,00  

8 Polen stockboek g   5,00  

9 Antillen/Suriname stockboek p   5,00  

10 Nederl/Suriname stockboek blokken p   10,00  

11 Nederland stockboekje Port/luchtpost p/g   5,00  

12 Nederland stockboek 800 zegels p   5,00  

13 Antillen/N.Guinea stockboekje   p/g   5,00  

14 Bundespost stockboek p 2.750,00  100,00  

15 Sovjet Z./D.D.R. stockboek p/g   25,00  

16 Duitse Rijk stockboek 659 zegels g 1.470,00  30,00  

17 Oostenrijk stockboek 725 zegels g   25,00  

18 Oostenrijk stockboek 1540 zegels g   50,00  

19 Diversen leeg stockboek 32 blz     5,00  

20 Nw.Guinea 6 series o   4,00  

21 Wereld doos diversen     5,00  

22 Frankrijk 5 series op kaartjes p/g 54,00  3,00  

23 Nederland 7 oude series op kaart g 64,00  5,00  

24 Nederland nr 7 t/m nr 18 g 750,00  45,00  

25 Nederland nr 203-207 p 75,00  7,60  

26 Nederland nr 212-219 g 60,00  6,00  

27 Nederland Postbewijs nr 1-7 g 470,00  50,00  

Veiling 476– januari  2023 
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28 Nederland Internering nr 1 p 400,00  40,00  

29 Nederland Internering nr 2 p 250,00  25,00  

30 Nederland Coll. In 4 DAVO 1872-2001 p/g 4.000,00  250,00  

31 Zwitserland zakje zegels g   5,00  

32 Canada zakje zegels g   5,00  

33 Italië zakje zegels g   8,00  

34 Bulgarije zakje zegels g   8,00  

35 Finland zakje zegels g   5,00  

36 Joegoslavië zakje zegels g   5,00  

37 Denemarken zakje zegels g   8,00  

38 Kroatië zakje zegels g   4,00  

39 Duitsland Bund Coll. In 3 DAVO 1946-1999 p/g   10,00  

40 Duitsland Bund Collectie 1960-1977 p 200,00  7,00  

41 Duitsland   diversen in stockboekje g 200,00  10,00  

42 Duitse Rijk stockboek o/g   10,00  

43 Berlijn nr 61-63 g 180,00  25,00  

44 Berlijn nr 64-67 g 40,00  5,00  

45 Berlijn nr 106-109 g 230,00  30,00  

46 België diversen uit 1981 p 55,00  4,00  

47 D.D.R. stockkaart veel series p   5,00  

48 Berlijn stockkaart veel series p   5,00  

49 Zwitserland 646a+aa plaatfout g 5,50  1,00  

50 België 2 stockboeken 1450 zegels g   7,00  

51 Israël stockboek 1400 zegels g   7,00  

52 Wereld stockboek 750 zegels g   7,00  

53 Wereld stockboek 500 zegels g   7,00  

54 Wereld stockboek 1700 zegels o/g   4,00  

55 Wereld stockboek 2200 zegels g   5,60  

56 Cept/Wereld stockboek 2400 zegels g   5,60  

57 Wereld stockboek 1000 zegels g   4,00  

58 Duitsland stockboek 1700 zegels g   8,60  

59 Nederland FDC E8 met plaatfout bes 195,00  15,00  

60 Nederland FDC E21 met plaatfout bes 190,00  10,00  

61 Nederland FDC E4 met plaatfout bes 700,00  90,00  

62 Nederland FDC E5 met plaatfout bes 550,00  80,00  

63 Nederland FDC E6 met plaatfout bes 420,00  33,00  

64 Nederland FDC E14 met plaatfout bes 160,00  10,00  
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65 Nederland FDC E15 met plaatfout bes 240,00  15,00  

66 Nederland FDC E16 met plaatfout bes 210,00  16,00  

67 Nederland FDC E19 met plaatfout bes 110,00  9,00  

68 Nederland FDC E27 met plaatfout bes 90,00  8,00  

69 Nederland Vel 3016-3025 p  18,00  6,00  

70 Nederland Vel 3028-3037 p 18,00  6,00  

71 Nederland Vel 3038-3047 p 18,00  6,00  

72 Nederland Vel 3069-3078 p 18,00  6,00  

73 Nederland Vel 3079-3088 p 18,00  6,00  

74 Nederland Vel 3096-3105 p 18,00  6,00  

75 Europa stockboek w.o. motief g   3,00  

76 Europa oud dik Kabe album g   5,00  

77 Hongarije 2 stockboeken g   6,00  

78 Diversen nieuw Importa stockboek     8,00  

79 Europa stockboek g   2,00  

80 U.S.A. stockboek g   4,00  

81 Wereld stockboek g   2,00  

82 Wereld stockboek g   2,00  

83 Motief 3 stockboeken sport etc. g   5,00  

84 Italië 2 stockboeken g   4,00  

85 Vaticaan Stockboek     5,00  

86 Nederland stockboek 1899-1996 p/g   5,00  

87 Nederland 30 PZB op 2 kaarten p   10,00  

88 Wereld 4 stockboeken g   5,00  

89 Nederland Leuchtturm album  p/o     5,00  

90 Motief stockboek dieren g   1,00  

91 Motief stockboek diversen g   1,00  

92 Wereld stockboek g   1,00  

93 Diversen Davo album België deel 3     5,00  

94 Diversen Davo album België deel 5     5,00  

95 Diversen Davo album België deel 7     5,00  

96 Motief stockboek vlinders p/g   1,00  

97 Motief 
stockboek 
vliegtuigen/ruimtev p/g   5,00  

98 Motief stockboek schilderijen p/g   7,00  

99 Italië 2 stockboeken 1100 zegels g   6,00  

100 Argentina/Brazilië stockboek 800 zegels g   4,00  
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101 Bulgarije stockboek 1075 zegels g   5,00    

102 Denemarken stockboek 700 zegels g   4,00    

103 Griekenland stockboek 635 zegels g   4,00    

104 Ierland stockboek 500 zegels g   4,00    

105 Malta/Monaco stockboek 300 zegels g   3,00    

106 Marokko/Singap. stockboek 330 zegels g   3,00    

107 Pakistan/Peru stockboek 400 zegels g   3,00    

108 Luxemburg stockboek 530 zegels g   4,00    

109 Nederland PZB 9H p  12,50  1,00    

110 Nederland PZB 9E p 90,00  9,00    

111 Nederland PZB 9D p 115,00  11,00    

112 Nederland 22 moderne FDC's onb 104,50  10,50    

113 Wereld grote doos kantoorpost g   5,00    

114 Nederland 21 Kinderbedankkaarten g   5,00    

115 Nederland 20 moderne FDC's onb 122,00  10,00    

116 Nederland blokken 3473+3586 p 29,25  11,00    

117 Nederland blokken 3430+3565 p 10,40  4,80    

118 Wereld stockboek g   3,00    

119 Wereld stockboek g   3,00    

120 Wereld stockboek g   3,00    

121 China map speciale uitgifte p   3,00    

122 Engeland kaart 15 series p   3,00    

123 Duitse Rijk nr 529-539 g 95,00  5,00    

124 Zwitserland nr 344-355 g 70,00  5,00    

125 Zwitserland nr 519-524 g 32,00  2,00    

126 Motief stockboek dieren g   4,00    

127 Tsjechië/Slowak. stockboek g   3,00    

128 Ned.Overzee album diversen p/g   1,00    

129 Nederland album 1949-1971 p/g   3,00    

130 Zwitserland Davo album 1945-1965 p/g   3,00    

131 Zwitserland stockboek p/g   3,00    

132 Nederland stockboek p/g   3,00    

133 Duitsland Bund stockboek p   3,00    

134 Bund/Wereld 2 stockboeken p/g   8,00    

135 Spanje serie folklore p   5,00    

136 Suriname Port 17-32 onb 20,50  4,00    

137 Suriname Port 33-35 p 24,00  4,40    

138 Suriname Port 47-57 p 19,00  3,00    

139 D.D.R. 1074-1079 samendrukken p 60,00  6,00    
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140 Bayern Freistaat 136-151 g 75,00  5,00    

141 Wurttemberg nr 123-129 o  25,00  3,00    

142 Wurttemberg nr 241-250 o 22,00  3,00    

143 Sovjet Zone nr 64-65+87a-89a+112-115 g 55,00  4,00    

144 Sovjet Zone nr 138-149 g 50,00  5,00    

145 Sovjet Zone nr 85-86+150y-155y g 50,00  6,00    

146 Duitse Rijk nr 238-245 g 170,00  14,00    

147 Duitse Rijk Dienst 57-64 g 36,00  4,00    

148 Duitse Rijk Dienst 144-154 g 60,00  5,00    

149 Gen.Gouvernem. nr 14-39 o 60,00  10,00    

150 Gen.Gouvernem. nr 59-62 p 11,00  2,00    

       

    TOTAAL 1.644,10   
 


