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Ledenbijeen-
komsten

De data voor 2019 zijn:  
      - 20 maart   
      - 17 april   
      - 15 mei   
      - 19 juni   
      - 18 september   
      - 16 oktober   
      - 20 november   
      - 18 december   

 
Onze ledenbijeenkomsten zijn
op de derde woensdagavond
van de maand in de zaal van
Camping 't Haasje, Vijf Eiken-
weg 45, Oosterhout. (Dorst)
Tel: 0161 - 411626.
Zaal open: 19.00 uur
Vergadering: 20.00-±22.00 uur.
 

 
 
 
 
 
 

Postzegelbeurzen

De data voor 2019 zijn:
- 2 maart
- 6 april
- 4 mei
- 1 juni
- 7 september
- 5 oktober
- 2 november
- 7 december

 
Deze worden gehouden op de
eerste zaterdagmiddag van de
maand in
Wijkcentrum De Bunthoef,
Bloemenhof 2, Oosterhout
Tel: 0162 – 432738
Van 13.00 - 16.00 uur.
 

 

Soosmiddag
 
De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Oosterhout
op de laatste woensdag van de
maand - met uitzondering van
de maanden juli, augustus en
december - van 13.30 tot 16.00
uur. De middag staat onder
leiding van Cees Pijpers. Ieder-
een die wil ruilen is welkom. De
entree is gratis.
 
De data voor 2019 zijn: 27
maart, 24 april, 29 mei, 26
juni, 25 september, 30 oktober,
27 november.
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Agenda
 
voor de bijeenkomsten van woensdag 20 maart
en woensdag 17 april in Camping 't Haasje, Vijf
Eikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 - 411626.
Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.   
 
  1.     Opening door de voorzitter
  2.     Mededelingen
  3.     Wat verder ter tafel komt
  4.     Rondvraag
  5.     Quiz
  6.     In april jaarvergadering
  6.     Veiling 452 (mrt) - 453 (april): 150 kavels
  7.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  8.     Sluiting
 

Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
We zijn alweer een paar maanden in het nieuwe jaar en buiten lijkt het al
volop lente. De tijd vliegt voorbij en we worden stilletjes een beetje ouder.
Maar onze vereniging is nog springlevend gezien de opkomst van onze
leden op de maandelijkse bijeenkomsten in de Bunthoef en ’t Haasje.
 
Op deze bijeenkomsten zie ik steeds meer mensen die nog echt willen
ruilen. De maandelijkse veiling brengt elke keer weer een gevarieerd
aanbod van zegels, boeken en collecties, en er wordt ook erg veel gesnuf-
feld in de boeken van onze “stuivertafel”. Ook de enorme hoeveelheid
poststukken uit vele landen komt steeds meer in trek. Velen gaan in de
Bunthoef eens even kijken in de kisten bij J.D. en vinden vaak een leuke
brief als aanvulling van de eigen verzameling. Indien u hier niet vindt wat
u zoekt, kunt u altijd informeren bij onze ledenservicedienst.
 

Elke keer weer ben ik verrast door het enthousiasme en plezier dat we samen beleven bij het uitoefenen
van onze hobby: postzegels verzamelen !!!!!
 
Graag nodig ik u allen daarom uit om onze bijeenkomsten te bezoeken. Alle data vindt u elders in deze
Oosterhouter Post, de Nieuwsbrief of op onze website: www.oosterhouterpost.nl
 
Uw voorzitter,
Peter Hendrickx
 
 
 17 april a.s. jaarvergadering
 
Tijdens de jaarvergadering van 17 april a.s. is Peter Hendrickx aftredend als voorzitter (niet als
veilingmeester). Hij stelt zich herkiesbaar.
Ook Joop Hofkens is aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar als bestuurslid. Wel blijft hij gelukkig
zijn werkzaamheden gewoon doen.
Verder is er nog steeds een vacature voor de secretaris. Reinder Luinge heeft al eerder aangegeven
te willen stoppen met het secretariaat.
Namen van door de leden gestelde (tegen)kandidaten dienen uiterlijk eind maart schriftelijk te worden
ingediend bij de secretaris, met een verklaring van toestemming van de gestelde kandidaat, c.q.
kandidaten.
Ook zal in april het financieel verslag 2018 aan de orde komen. Het ligt vóór de vergadering ter inzage.
U kunt het ook vooraf opvragen bij rien.kooiman@kpnplanet.nl of 0162 314956.
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Ledenbijeenkomst 16 januari 2019
 
De bijeenkomst werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van welkom aan de 49
aanwezigen, en de beste wensen voor een goed en gezond 2019.
 
Verder kon de voorzitter een nieuw lid verwelkomen: de heer Hans Buyk, Geertruidenberg. 
 
De notulen van de ledenbijeenkomsten van november en december 2018 zijn in de OP gepubliceerd. De
notulen werden goedgekeurd en vastgesteld.
 
M.b.t. de website zijn gesprekken gaande met iemand die de vereniging wellicht kan helpen met vernieu-
wen van de website en een aantal andere digitale activiteiten.
 
De door Jan-Dirk de Koning georganiseerde quiz, werd gekenmerkt door een aantal zeer ‘listige’ vragen.
 
De veiling werd in een vlot tempo afgehandeld en afgerekend. De veilingtoto werd gewonnen door mevrouw
Riet Brenders.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Ledenbijeenkomst 20 februari 2019
 
De bijeenkomst werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van welkom  voor de 42
aanwezigen. De vergadering vond plaats in de ‘kleine zaal’, omdat de grote zaal niet beschikbaar was. 
 
De notulen van de ledenbijeenkomsten van januari 2019 zijn nog niet in de OP gepubliceerd. De notulen
worden in een latere vergadering ter goedkeuring aangeboden.   Er zijn geen mededelingen en ingekomen
stukken.
 
De quiz kon helaas niet doorgaan wegens afwezigheid van J.D. de Koning en wegens ontbreken van
apparatuur in de kleine zaal.
 
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. De hierna volgende veiling met de afrekening werd, zoals
gewoonlijk, vlot afgewerkt. De toto werd gewonnen door de heer G. v.d. Pluym.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 Iets bijzonders

 
Deze enveloppe is in januari 1917 verstuurd vanuit Crefeld (sinds 1929 heet de stad Krefeld), via het
Moskauer Hilfskomité für Kriegsgefangene in Kopenhage, Denemarken, naar Mockba (Moskou).
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WeesVeilig is een beveiligingsbedrijf dat 

zich richt op de particuliere markt en daar-

naast het MKB. Er is gekozen voor een

propositie die past bij de hedendaagse tijd. 

Voor veel gezinnen en bedrijven is de wens

om beveiligd te zijn aanwezig. Daarnaast 

speelt vaak de investering een belangrijke

rol om de aanschaf van een professioneel 

alarmsysteem/rookmelding uit te stellen.

WeesVeilig heeft hiervoor de oplossing. 

Voor een vast maandtarief kunt u een installatie 

aanschaffen voorzien van inbraakdetectie en 

branddetectie. In het maandtarief zit ook het 

onderhoud en service van de installatie

opgenomen en tevens ook een doormelding 

naar de meldkamer. 

Het systeem is voorzien van alle moderne snufjes 

voorzien, zoals een App waarmee het systeem 

volledig op afstand kan worden bediend.

VOORDELEN
WeesVeilig systeem:

•	 Geen	grote	investering

•		Alles	volledig	draadloos

•		Geen	hak-	en	breekwerk

•		Snelle	montage

•		Volledige	service	en
 onderhoud

•		Hoog	kwaliteitsproduct

AL BEVEILIGD VOOR 1 EURO PER DAG!

ADRES:
Ketelweg 33A
3356 LD Papendrecht

 088 - 750 00 00

Kijk nu op onze site

WEESVEILIG.NL
en maak een afspraak.

Geeft maart u veel zonnige dagen
dan laat april u de regenjas dragen.
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De briefkaarten die in vorige afleveringen werden
beschreven, vertonen alle min of meer dezelfde
opbouw. De kaarten hadden aan de voorzijde een
ingedrukt zegel, er was enige ruimte gereserveerd
voor de adres- en afzendergegevens en voor een
versiering in de vorm van een nationaal wapen.
Later – vanaf 1922 – verdween dit wapen. De
achterzijde van de kaart werd onbedrukt gelaten en
was bedoeld als schrijfruimte. Vanaf april 1908 werd
ook het linkerdeel aan de voorzijde hiervoor vrijge-
maakt.
 
In 1924 verscheen ter gelegenheid van een Inter-
nationale Postzegel-tentoonstelling in Den Haag
geheel onverwachts een serie van 14 prentbrief-
kaarten met een ingedrukt waardezegel van 12 ½
cent. (buitenlandtarief) Op de kaarten waren
stadsfragmenten afgebeeld die bedoeld waren om
het toerisme te bevorderen. Deze serie zou het begin
inluiden van een periode waarin de PTT veel geïllus-
treerde briefkaarten met ingedrukt zegel zou uitge-
ven.
 
J. Dekker heeft in een artikel in Po & Po op 8 sep-
tember 1951 een onderscheid gemaakt in 4 cate-
gorieën van geïllustreerde briefkaarten te weten:
 
- De ‘rode’ briefkaarten met een frankeerwaarde
van 12 ½ cent zonder en met 10 cent opdruk uit de
periode 1924 – 1926.
- De ‘bruine’ briefkaarten uit de jaren 1929 – 1933
- De crisisbriefkaarten uit 1933
- De fotokaarten van 1937 – 1940 met een waarde
van 7 ½ cent en de opdruk van 5 cent op de res-
tanten die na de 2e Wereldoorlog verschenen.
 
Het zou in het kader van dit artikel te ver gaan om
al deze series gedetailleerd te beschrijven. In totaal
gaat het om meer dan 140 kaarten die in een
aantal gevallen meerdere keren werden uitgegeven
en op details van elkaar verschillen. Interessant voor
de verzamelaar maar minder voor de lezer. Enkele
opmerkelijke kaarten wil ik u echter niet onthouden.
 
De eerste serie uitgebrachte briefkaarten de zoge-
naamde ‘rode’ kaarten (14 stuks) bevatten enkele
grote fouten die in een tweede oplage gelukkig
werden hersteld. (afbeelding 1 en 2).
 
In navolging tot deze serie werden later nog drie
kaarten uitgebracht waaronder een kaart met
daarop een afbeelding van Hugo de Groot. Van 13
tot 27 juni 1925 vond in Den Haag namelijk een
tentoonstelling over hem plaats, naar aanleiding van
het 300-jarig bestaan van zijn belangrijkste werk
“de iure belli ac pacis”, een standaardwerk inzake
internationaal recht.
Ter gelegenheid van deze gebeurtenis gaf de PTT
een geïllustreerde briefkaart uit met daarop een
tekening van deze staatsman. (afbeelding 3)

Briefkaarten van Nederland - 5

Afbeelding 1
Geïllustreerde briefkaart uit de serie van 14 stads-
gezichten. (‘rode kaarten’) Op bovenstaande kaart
is de Nederlands Hervormde Kerk uit Hattem te zien.
Fout! De plaats Hattem ligt niet in Overijssel maar
in Gelderland. De ingedrukte postzegel van 12 ½
cent (buitenland gebruik) is in deze vorm nooit af-
zonderlijk uitgegeven.

Afbeelding 2
Op deze briefkaart uit dezelfde serie is een afbeel-
ding te zien van een oude toegangspoort uit de stad
Leiden. Ook hier is een fout gemaakt. Te zien is de
Zijlpoort terwijl op de briefkaart vermeld staat dat
dit de Morschpoort zou zijn.

Afbeelding 3
Briefkaart met daarop de afbeelding van Hugo de
Groot. Tijdens de tentoonstelling kon men de kaart
laten afstempelen met een speciaal tentoonstel-
lingsstempel. 1e dag van uitgifte.
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Naast geïllustreerde kaarten gaf de PTT vanaf 1929
twee series fotobriefkaarten uit van een aantal
stadsgezichten, de ‘bruine’ briefkaarten. (afbeelding
4 en 5)
 
In de periode juni 1937 tot maart 1940 verschenen
er 87 fotobriefkaarten verdeeld over 5 series: een
stedenserie van 24 briefkaarten, (afbeelding 6) een
molen- en kastelenserie van ieder 24 stuks, een
serie van 13 kaarten met foto’s van typisch Neder-
landse landschappen en een serie van 3 kaarten
waarop de prinsessen Beatrix en Irene te zien waren.
Deze fotokaarten verschenen in maart 1940 ten bate
van het Algemeen Steuncomité 1939. (afbeelding
7). De verkoop van deze kaarten werd een half jaar
later op last van de Duitse bezetter gestaakt.
 
Op 16 januari 1933 gaven de Posterijen drie geïllu-
streerde kaarten uit ten behoeve van het Nationaal
Crisis Comité. Deze uitgifte maakte deel uit van een
groot aantal activiteiten die werden opgezet om de
individuele nood te verminderen bij dat deel van de
bevolking dat het meest te lijden had onder de
mondiale crisis van de jaren dertig. (zie ook crisis-
postzegels NVPH 265 en 266). In totaal werden
900.000 briefkaarten aangemaakt bestemd voor
lokaal, binnenlands en buitenlands gebruik. Mede
doordat aan de uitgifte een prijsvraag werd verbon-
den werd deze uitgave een redelijk succes. (afbeel-
ding 8). Iets meer dan de helft (51,8 %) van de
aangemaakte kaarten werd verkocht, wat een
nettoresultaat opleverde van ongeveer fl.12.000,00.
 
Gerard Beckers
---------------------------------------------------------

 
Afbeelding 4
Een briefkaart
uit de serie
'bruine’ kaar-
ten met afbeel-
dingen van stads-
gezichten, ker-
ken en monu-
mentale bouw-
werken. Te zien
is de toren van
de Grote Kerk
in Breda. De
kaart verscheen
in september
1933. U kunt
zelf zien wat er
sinds die tijd is
veranderd.

Afbeelding 5
Achterzijde van de briefkaart van de Grote kerk in
Breda. U ziet dat de schrijfruimte beperkt is. Inge-
drukt zegel NVPH 180.

Afbeelding 6
Voorzijde van de fotobriefkaart van stadsgezichten.
Te zien is het Koninklijk Paleis op de Dam. Uitgifte-
datum juni 1937. Op de plaats waar nu het Nationaal
Monument staat was voor de oorlog een tuin aan-
gelegd. Ook op deze kaart is een ingedrukt zegel
van 7 ½ cent NVPH 180 aangebracht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 7
Voorzijde van de briefkaart van de prinsessen Bea-
trix en Irene. Deze opname is gemaakt door Prins
Bernhard en werd uitgebracht met een toeslag ten
bate van het Algemeen Steuncomité. Ingedrukt
waardezegel is 3 cent vliegende duif.
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Afbeelding 8
Binnenlandbriefkaart uitgegeven voor het Nationaal
Crisis Comité met een waarde van 5 cent en een
toeslag van 3 cent. De ingedrukte waardezegel is als
afzonderlijke zegel nooit uitgegeven. Deze kaart werd
gebruikt tijdens een radioprijsvraag. Men kon hier
alleen aan deelnemen als men voor 25 cent bijplakte.
Dit is gebeurd met 2 maal NPVH 256. Totale toeslag
bedroeg dus 28 cent.
 
Om vernietiging van de kaarten te voorkomen werden
enkele duizenden kaarten na beëindiging van de
prijsvraag voor een luttel bedrag verkocht nadat de
afzendergegevens onzichtbaar waren gemaakt.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij de voorkant
 
Voor zover mij bekend zijn er in Oosterhout 4 theaters: De
Bussel, het openluchttheater (Paterserf), de stadstuin De
Schelp bij de parkeerplaats De Vijzel en de Schelleboom aan
de Mathildastraat. De Bussel en De Schelp prijkten reeds
eerder op de voorkant van onze OP. Nu is het de beurt aan de
Schelleboom.
 
Dit theater is gevestigd in een gerestaureerde voormalige pottenbakkerij  in Oosterhout. Het bestaat uit
een theaterzaal met ca.100 zitplaatsen, koffiekamers en een tuin met een buitenpodium. De tuin is als
een paradijsje. Bovendien is De Schelleboom een bezienswaardigheid op zich. Het podium is geheel van
glas dat de volledige ovenvloer van de voormalige pottenbakkerij afdekt en zo de opgravingen uit de 16e
en 17e eeuw laat zien. De Schelleboom geeft jong talent kansen om zich te presenteren (concerten,
cabaret, toverlantaarn, poppenkastvoorstellingen maar ook exposities van diverse kunstenaars.
 
De grondleggers van De Schelleboom zijn de inmiddels 81-jarige Nellie Heemskerk en haar overleden
man Wim. Zij zijn ook de grondleggers van het speelgoedmuseum. In 2018 ontving Nellie de Cultuurprijs
van Oosterhout.
 
Oosterhout is van origine een stad vol pottenbakkerijen. Naast de aanwezigheid van de juiste grondstof-
fen (zand klei/leem en water), was het aardewerk uit Oosterhout populair, omdat de lonen in Staats--
Brabant lager waren dan in Holland. De potten waren dus goed en goedkoop. Op haar hoogtepunt tussen

1600 en 1800 telde Oosterhout 30 pottenbakkers en was dit de belangrijkste tak
van nijverheid in de gemeente. In 1935 sloot de laatste pottenbakker Sjef van Loon
in de Leeuwenstraat zijn oven. De Schelleboom is de enig overgebleven pottenbak-
kerij van Oosterhout en de enige plek in Nederland waar de ovenresten zichtbaar
bewaard zijn gebleven.
 
De Schelleboom draait geheel zelfstandig, zonder structurele subsidie voor behoud
van erfgoed of culturele ondersteuning en is ruim 25 jaar geleden volledig gerestau-
reerd  De verdiensten uit activiteiten worden ingezet om de locatie te onderhouden,
faciliteiten te verbeteren en het erfgoed te bewaren. Het is ook een trouwlocatie en
een plek om afscheid te nemen van je dierbare, zo sober of speciaal als je wenst.
En een plaats voor zakelijke evenementen zoals productpresentaties, lezingen, se-
minars.
 

 
 

Onze leden
 
Op 16 januari konden we weer een nieuw lid begroeten, namelijk de heer Hans Buyk uit Geertrui-
denberg. Welkom en veel postzegelplezier bij onze vereniging.
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 50 jaar geleden
 
Om precies te zijn: Van 25 tot 31 maart
1969 hielden John Lennon en Yoko Ono
hun eerste Bed-In in de presidentiële suite
702 van het 5-sterren Hiltonhotel in Am-
sterdam. Even daarvoor waren beiden
getrouwd (20 maart 1969 in Gibraltar) en
ze dachten met deze actie de aandacht die
hun huwelijk trok te kunnen aanwenden
voor de bevordering van de wereldvrede.
 
In het Amsterdamse Hilton bracht het
jonge paar de gehele tijd door in bed,

waarbij de (internationale) pers iedere dag werd uitgenodigd om een bezoek te
brengen tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De kamer was versierd met afbeeldingen van het
vredesteken en met teksten als Hair Peace en Bed Peace die opriepen tot vrede. De Amsterdamse Bed-
In wordt bezongen in The Ballad of John and Yoko.
 
De Bed-In was een pacifistische protestactie tegen de Vietnamoorlog, die zij twee keer hielden: een keer
in Amsterdam en een keer in Montreal, waar zij hun intrek namen in het Queen Elizabeth Hotel. Vanaf
26 mei 1969 verbleven zij daar zeven dagen in vier verschillende kamers.

Hier namen zij het nummer Give Peace a Chance op.
 Aanvankelijk waren zij van plan hun Bed-In in de
Verenigde Staten te houden, maar omdat Lennon in
1968 daar veroordeeld was voor het in bezit hebben van
cannabis, besloten zij naar Canada uit te wijken.
 
In 2010 onthulde de stad Montreal een herdenkings-
kunstwerk in Mount Royal Park ter nagedachtenis aan de beroemde bed-in. Het werk
van Linda Covit en Marie-Claude Séguin is getiteld Give Peace a Chance en bevat de
woorden "vrede schenken" in veertig talen.
 
John Lennon , in Liverpool geboren op 9 oktober 1940,
was een Engels popmusicus, vredesactivist en oprichter
van de Liverpoolse groep The Quarrymen, die na enke-

le wijzigingen in de bezetting evolueerde tot The Beatles. Samen met Paul
McCartney, George Harrison en Ringo Starr had Lennon met deze groep een
belangrijke rol in de popmuziek. Hij was wereldberoemd geworden als zanger
van de Beatles en hij vond dat hij zijn bekendheid moest gebruiken om voor
politieke veranderingen te zorgen.
 
John was in zijn jeugd een fanatieke filatelist. Toen hij 9 jaar was kreeg hij van zijn neef Stanley Parkes
een postzegelalbum. Afbeeldingen van koningin Victoria en koning George VI zijn door Lennon van
blauwe inkt voorzien van baard en snor. Hij verzamelde o.a.uitgiften van Antigua & Barbuda, Australië,
Azerbeidzjan, Groot-Brittannië, Ghana, Gibraltar, Guyana, de Maldiven, Mali, Nica-
ragua, Palau, Turkmenistan,en West-Duitsland. John Lennon ontwierp ook postzegels
om een staking van postbeambten te steunen. Op de postzegels staat een gebalde
vuist. Op een veiling bij Sotheby's in Londen brachten deze ruim 1.800 euro op.

 
John is 2x gehuwd geweest. Van 1962 tot 1968 met
Cynthia Powell. Zij kregen een zoon, Julian. En van 1969
tot 1980 met Yoko Ono. Zij kregen een zoon, Sean.
 
Op 8 december 1980 werd John in Dakota , New York,
door Mark David Chapman neergeschoten Mark was dol
op The Beatles, maar had de pest aan John Lennon, die

volgens hem de idealen van de band verkwanseld had.
 
r.k. (bron: o.a. Wikipedia)
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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagavond van 20 maart liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland - Duitsland - België - Indonesië - Engeland - dieren - vogels en paarden - honden en katten.
 

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

1 Duitse Rijk Samendrukken W49+W55 g 75,00 11,00

2 Danzig 73-86 g 75,00 7,60

3 Danzig 217-219 o 16,00 3,00

4 Danzig 245+247-250 o 16,50 3,40

5 Sovjetzone Mecklenburg 20-22 o 40,00 8,00

6 Sovjetzone Mecklenburg 22-22 g 240,00 15,00

7 Sovjetzone Mecklenburg 23AB-25AB o 24,00 4,80

8 Sovjetzone Sachsen 66+71+26-28 g 32,00 3,20

9 Sovjetzone Sachsen 85-86+90-91(2x) p/g 24,00 2,20

10 Sovjetzone West Sachsen 116-119 X+Y o 29,00 4,40

11 Nederland FDC E 7 bes 170,00 20,00

12 Nederland FDC E 23 bes 60,00 10,00

13 Nederland FDC E 25 bes 65,00 5,00

14 Nederland FDC E 144A bes 20,00 3,00

15 Nederland oud briefkaart Oosterhout 1,00

16 Belgie Brief met perforatiezegels 2,00

17 Nederland Brief Breda met perforatiezegels 5,00

18 Oosterhout postzegelboekje Berkhoudt 5,00

19 Belgie Catalogus Belg.Kolonien 1,00

20 Nederland Davo album L 1960-1981 25,00

21 Wereld diversen op kaartjes p/g 2,00

22 Wereld diversen op kaartjes p/g 2,00

23 Wereld diversen op kaartjes p/g 2,00

24 Wereld diversen op kaartjes p/g 2,00

25 Roemenie diversen op kaartjes p/g 1,00

26 Rusland diversen op kaartjes p/g 2,00

27 Polen diversen op kaartjes p/g 1,00

28 Hongarije diversen op kaartjes p/g 1,00

29 Tjeschoslowakije diversen op kaartjes p/g 2,00

30 Europa diversen op kaartjes p/g 1,00

31 Diversen nieuw blauw stockboek 10,00

32 Diversen verzamelboek Bloemenpracht 5,00

33 Diversen verzameboek Paddestoelen 2,60

34 Diversen Jaarboek Nederland 2003 2,60

35 Diversen 2 lege stockboeken 5,00

36 Europa+Nederland 2 stockboeken blokken van 2 en 4 p/g 5,00

37 Motief stockboekje treinen,auto's,motoren g 2,00

38 Berlijn collectie in Safe album g 35,00

39 Nederland Briefkaart uit 1945 ( zie O.P. artikel g 1,00

40 Nederland V 1672+V1706 p 25,00 2,00

41 Nederland oud rondzendboekje g 400,00 18,00

42 Bund-Berlijn album blokken p 98,00 20,00

43 Bundespost Blokken 2-4 p 43,00 7,60

44 D.D.R. 1981-1990 compleet p 283,00 28,00

45 Berlijn diversen tussen 24 en 86 g 254,00 12,50

46 Motief scheepvaart p/g 16,00

47 Tuvalu serie vissen p 15,00 2,00

48 Newfoundland 218-231 p 60,00 6,00

49 Zuid Afrika/Namibie diversen in stockboek p/g 180,00 20,00

50 Oostenrijk 8 blokjes/blokdelen p 2,00

51 Duitse Rijk nr 1 g 120,00 12,00

52 Duitse Rijk nr 2 g 50,00 5,00

53 Duitse Rijk nr 3 g 55,00 5,60

54 Duitse Rijk nr 4 + 5 g 28,00 3,00

55 Duitse Rijk nr 6 g 120,00 12,00

56 Duitse Rijk nr 7 g 70,00 7,00

57 Duitse Rijk nr 10 g 120,00 12,00

58 Duitse Rijk nr 13 g 750,00 75,00

59 Duitse Rijk nr 14 g 65,00 6,60

60 Duitse Rijk nr 29 g 55,00 6,00

61 Diversen nieuw zwart stockboek zw.bladen 10,00

62 Nederland Blokken 886-888 p 75,00 10,00

63 Nederland 14 velletjes p 5,00

64 D.D.R. Schaubeck album1975-1981 2,60

65 Nederland 3 series op kaart p 51,00 2,00

66 Ver. Naties stockboek p 2,00

67 Nederland kaart met priorityvelletjes p 41,00 2,00

68 Nederland 556-560 kerken p 90,00 9,00

69 Spanje 991-992 p 82,00 12,00

70 Spanje 1187-1199 p 54,00 8,00

71 Belgie collectie 1858-1980 g 20,00

72 Belgie Collectie 1980-2005 g 15,00

73 Kan.Eil./Ierland/Maltastockboek g 15,00

74 Zwitserland/Jaar kind stockboek g 15,00  

75 Griekenl/Cyprus/Gibrastockboek g 15,00
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                               WAAG OOK EENS EEN GOKJE.  DOE MEE MET DE TOTO. 
                             VOOR 25 CENT KUN JE DE HELFT VAN DE INLEG WINNEN!                

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

76 Australie collectie in stockboek g 10,00

77 Nieuw Zeeland collectie in stockboek g 10,00

78 Luxemburg collectie in stockboek p/g 10,00

79 Ver. Europa collectie in stockboek g 15,00

80 Oostenrijk collectie in stockboek p/g 5,00

81 Antillen+Suriname collectie in stockboek p 10,00

82 Indie/Antillen/Surin. collectie in stockboek g 10,00

83 Nederland coll.in dik stockboek 1872-heden g 25,00

84 Nederland stockboek series etc. g 10,00

85 Nederland collectie in stockboek 1940-2000 p 15,00

86 Nederland stockboek veel series p 10,00

87 Belgie collectie 1912-1990 p 25,00

88 Belgie stockkboek veel series blokken etc. p 300,00 25,00

89 Belgie/Bel.Congo spoorweg,dienst etc. g 10,00

90 Belgie stockboek series/boekjes p 100,00 10,00

91 Japan etc. stockboek diveren g 5,00

92 Duitsland collectie op Lindner bladen 1949-69 g 5,00

93 Ned. Indie Luchtpostkaart Bandoeng-Kampen g 10,00

94 Nederland collectie in album g 89,00 5,00

95 Nederland album 1852-1984 met zegels p/g 5,00

96 Nederland Overzee stockboek diversen g 5,00

97 Belgie/Frankrijk stockboek diversen g 5,00

98 Ver.Naties stockboek diversen g 10,00

99 Rusland blokje tennis met gravel (certif.) p 8,00

100 Belgie/Italie/Roeme. stockboek p/g 5,00

101 Island Man 2 Lindner albums 10,00

102 Berlijn Collectie in Leuchtturm album p/g 800,00 30,00

103 Duitsland Bund Collectie in DAVO 1970-1990 p/g 300,00 10,00

104 Nederland stockboek 63 Postzegelboekjes p 220,00 10,00

105 Duitsland stockboek diversen p/o 125,00 7,00

106 Portugal stockboek 23 blokken g 125,00 8,00

107 Portugal map met 30 blokken etc. p 250,00 16,00

108 Wereld stockboek waarbij motief g 1,00

109 Oostenrijk stockb.500 zegels+blokk.1985-2000 g 400,00 20,00

110 Israel 2 blokken g 29,50 2,40

111 D.D.R. Schaubeck album 1966-1974 2,60

112 D.D.R. stockboek diversen 2,60

113 Duitse Rijk stockboekje g 1,00

114 Nederland V2172-2181 + V2182-2191 p 20,00 4,00

115 Nederland 14 velletjes in boekje p 5,00

116 Nederland 578-581+681-682 p 64,00 6,00

117 Nederland 550-555 p 52,00 4,00

118 Spanje 989-990+993-997 p 78,00 12,00

119 Spanje 1092-1096 p 91,00 14,00

120 Diversen nieuw stockboek zwarte bladen 10,00

121 Wereld grote doos diversen 5,00

122 Duitse Gebieden stockboek 1,00

123 Motief stockboek waarbij Paarden p/g  7,00

124 Bundespost stockboek 231-1626 p 800,00 12,00

125 Nederland 42 blokken p 152,00 7,00

126 Bundespost 49 blokken p 225,00 7,00

127 Nederland stockboek diversen p 6,00

128 Duitsland diversen in stockboek p/g 800,00 5,00

129 Ned. Kolonien stockboekje p/g 4,00

130 Motief stockboekje Sport 5,00

131 Suriname Port 17-32 o 20,50 4,00

132 Bundespost 3 series met toeslag p 30,00 3,00

133 Bundespost 167-170 g 40,00 1,00

134 Bundespost 173-176 g 100,00 10,00

135 Bundespost nr 116 g 48,00 1,00

136 Berlijn 88-90 o 13,00 1,60

137 Bundespost 171-172 g 55,00 1,00

138 Bundespost PZB nr 37 p 13,00 1,60

139 Diversen leeg stockboek zwarte bladen 10,00

140 Diversen Doos met hawid kaartjes 5,00

141 Wereld stockboek g 1,00

142 Duitsland stockboek g 4,00

143 Canada stockboek g 1,60

144 Spanje stockboek g 2,00

145 Ruimtevaart speciale verzameling p 15,00

146 Hongarije stockboek g 2,00

147 Motief stockboek vliegtuigen g 3,00

148 Ierland stockboek + 2 restant RZB'jes g 3,00

149 Rusland stockboek p/g 4,00

150 Zwitserland stockboek g 2,00
totaal 1.218,10

Veiling 452 Maart 2019

12



DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagavond van 17 april liggen de volgende boeken ter inzage:
Zweden - Denemarken - Finland - IJsland - Rusland - Rusland de staten en Polen.

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

1 Nederland FDC's 174-219 in album 15,00

2 Nederland FDC's 220-343 in album 20,00

3 Suriname/Antillen collectie 1969-1979 1,00

4 Ned. Indie restverzameling g 10,00

5 Berlijn Davo album g 7,60

6 Duitsland Bund stockboek 1,00

7 Duitsland Bund stockboek 1,00

8 Danzig etc. restverzameling 7,60

9 Motief dieren in stockboek 10,00

10 Belgie map bijzondere FDC's 25,00

11 Wereld grote doos 10 kilo zegels g 25,00

12 Motief schepen op kaartjes g 1,00

13 Motief vissen en reptielen op kaartjes g 2,00

14 Motief bloemen op kaartjes g 1,00

15 Motief paddestoelen op kaartjes g 1,00

16 Motief diverse blokken en vellen g 1,00

17 Monaco diversen op kaartjes g 1,00

18 Suriname diversen op kaartjes g 2,00

19 Nederland diversen in mapje p/g 2,60

20 Ned.Antillen diverse mapjes p/g 25,00 4,00

21 Diversen loupe 1,00

22 Motief Luchtvaart 2 stockboekjes g 3,00

23 Motief vissen,schelpen,boten 2,60

24 Diversen Rood leeg stockboek 2,60

25 Diversen 2 stockboeken leeg 4,00

26 Duitse Rijk nr 1 g 120,00 12,00

27 Duitse Rijk nr 17,18 en 20 g 41,00 4,00

28 Duitse Rijk nr 21 g 100,00 8,00

29 Duitse Rijk nr 22 g 40,00 4,00

30 Duitse Rijk nr 260 g 110,00 11,00

31 Duitse Rijk nr 263-267 g 140,00 14,00

32 Duitse Rijk nr 268-273 g 22,00 2,20

33 Duitse Rijk nr 274-276 g 36,00 3,60

34 Duitse Rijk Blok 4X p 32,00 4,60

35 Duitse Rijk Blok 7 o 24,00 3,60

36 Ver. Naties stockboek vellen etc. p 2,00

37 Nederland stockkaart 1957 p 48,00 3,00

38 Nederland Vel 1692-1693 p 27,00 3,00

39 Nederland nr 4-6 g 150,00 30,00

40 Nederland Vellen 2366-2369+2258-2259 p 20,00 4,00

41 D.D.R. blokken 27,28,29,30 en 31 g 32,00 2,00

42 Nederland 14 velletjes p 5,00

43 Spanje 1126-28+1132-41+1169-79 p 60,00 9,00

44 Spanje nr 1180-1182 p 40,00 6,00

45 Diversen nieuw stockboek zwarte bladen 18,00 10,00

46 Nederland Map troonswisseling p 8,00

47 Duitsland Bund blokken 10 en 20 aangetekend g 19,80 2,00

48 Nederland blok grenzeloos Brazilie 2685 p 5,00

49 Nederland blok grenzeloos Aruba 2579 p 5,00

50 Nederland blok 2104-2113 p 12,00 3,00

51 Nederland pers.zegels 2003 p 3,00

52 Nederland vel 3066 W.Alexander p 4,60

53 Nederland vel 3054 Beatrix p 4,60

54 Wereld kantoorpost in emmer(goede doel) g 20,00

55 Oostenrijk 4 kleinbogen + zegels g 124,00 12,50

56 Ierland 4 blokken p/g 32,00 3,00

57 Zuid Afrika 4 blokken p/g 12,00 1,00

58 Spanje 5 blokken/vellen g 32,00 4,00

59 Liechtenstein 7 blokken + 10 kaarten g 75,00 7,00

60 Joegoslavie 19 blokken p/g 160,00 10,00

61 Ijsland 6 blokken p/g 60,00 5,00

62 Turkije 9 blokken p/g 30,00 3,00

63 Griekenland 6 blokken p/g 30,00 3,00

64 Malta 5 blokken p/g 33,00 3,00

65 Diverse landen 20 blokken p/g 70,00 5,00

66 Ver. Naties Fdc's +zegels 2,00

67 Nederland blokken +287-288 p 2,00

68 Nederland stockkaart 1959 p 29,00 2,00

69 Nederland 588-595 p 98,00 15,00

70 Nederland Vellen 2285-2294+2429-2433 p 19,00 4,00

71 D.D.R. blok Karl Marx p 90,00 9,00

72 Nederland 14 velletjes p 5,00

73 Spanje 1097-1101+1111-1115 p 86,00 13,00

74 Spanje 1106-1110 p 83,00 12,00

75 Diversen nieuw stockboek zwarte bladen 10,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

76 Nederland 30 blokken in map p 120,00 5,00

77 Duitsland stockboek p/g 110,00 4,00

78 Aruba map 1986-2001 p 275,00 30,00

79 Antillen stockboek 1970-1989 p 315,00 15,00

80 Duitse Rijk doublettenboek g 3,00

81 Bundespost boek 20 series p 152,00 7,00

82 Helgoland stockkaart p/o 1.425,00 70,00

83 Baden stockkaart g 226,00 12,00

84 Bayern 2 stockaartjes p/g 237,00 12,00

85 Bundespost doosje afgeweekt g 1,00

86 Ver.Naties oud album p/g 5,00

87 Nederland 578-581 Riebeek p 26,00 4,00

88 Nederland V 3399-2400 p 28,00 5,00

89 Breda 2 zwart/wit ansichtskaarten g 5,00

90 diversen 2 stockboeken leeg 5,00

91 Nederland diversen in map p 25,00

92 Bundespost 2260-2264 g 11,00 3,00

93 Bundespost nr 139 g 80,00 8,00

94 Nederland stockkaartje toeslagzegels g 2,00

95 Nederland FDc's in 2 mappen onb 5,00

96 Motief 2 vellen Napoleon 2,00

97 Liechtenstein groot vel 2,00

98 Nederland 12  PTT mapjes p 2,00

99 Nederland Dienst op kaartje g 13,10 2,00

100 Engeland stockboek g 3,00

101 Vliegtuigen stockboek p/g 3,00

102 Nederland 6 ECU  brieven g 3,00

103 Denemarken 8 FDC's g 1,00

104 Rusland diversen   p/g 2,00

105 Nederland nr 84-86 g 77,00 6,00

106 Nederland nr 106 paartje p 18,00 3,00

107 Nederland nr 232-235 onb 27,50 5,00

108 Nederland nr 257-260 g 40,50 7,00

109 Nederland nr 261-264 g 27,00 4,60

110 Oud Duitsland Bayern/Wurttemberg op 5 kaarten o 3,00

111 Oud Duitsland Bayern/Baden etc. op kaart o/g 3,00

112 Turn Taxis nr 45-54 o 28,00 2,80

113 Wurttemberg Dienst 123-129 o 25,00 3,00

114 Wurttemberg 159-188+237-239+255-259+271 o 35,00 2,40

115 Zwitserl/USA/Belgie stockboek g 5,00

116 Europa stockboek g 4,00

117 Belgie/Ned. Overzee stockboek p 15,00

118 Begie stockboek g 5,00

119 Nederland 2 stockboeken leeg g 5,00

120 Australie stockboek g 3,00

121 Australie/N.Zeeland stockboek g 10,00

122 Belgie/Duitsl/V.Natie 2 stockboeken  g 3,00

123 Oostbloklanden 2 stockboeken g 5,00

124 Canada/U.K./Belgie 2 stockboeken g 7,00

125 Indonesie stockboekje 2,00

126 Nederland map 1e dagbladen g 8,00

127 Wereld/Duitsland 2 stockboeken g 9,00

128 Nederland album 1852-1977 p/o/g 12,00

129 Nederland stockboek p/o/g 9,00

130 Engeland/Duitsland stockboek g 4,00

131 Nederland album diversen p/g 11,00

132 Nederland DAVO album p 1,00

133 Nederland nr 46 (plakker) o 275,00 40,00

134 Nederland 31 puntstempels g 85,00 10,00

135 Nederland 21 kleinrondstempels g 37,00 4,00

136 Nederland Perfins 47 stuks g 2,50

137 Berlijn 1951-1990 p 40,00

138 Berlijn diversen tussen 124-824 g 92,50 5,00

139 Bundespost 121-122 g 120,00 10,00

140 D.D.R. 1981-1987 p 283,00 20,00

141 Oberslesien nr 1-6 g 102,00 5,00

142 Motief gebouwen diversen landen o/g 20,00

143 Europa diversen p/g 16,00

144 Israel 2 albums FDC's etc onb 10,00

145 Diversen Nieuw DAVO album ruitjesbladen 10,00

146 Wereld 3 stockboeken g 2,00

147 Ver. Europa 2 stockboeken g 5,00

148 Wereld 2 stockboeken veel motief g 5,00

149 Griekenl./Oostenrijk 2 stockboeken g 5,00

150 Frankrijk/U.K./U.S.A. 2 stockboeken g 3,00
totaal 1.095,00
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De Eiffeltoren
Iedereen kent wel de Eiffeltoren, het beroemdste bouwwerk van Frankrijk en Parijs.
De driehonderd meter hoge toren werd gebouwd voor de Wereldtentoonstelling in
Parijs in 1889. Omdat deze tentoonstelling precies 100 jaar na het uitbreken van de
Franse Revolutie (1789) plaatsvond, werd hij ook gebouwd om deze revolutie te
herdenken.

 
De bouw van de toren duurde van 1887 tot 1889. In
totaal werkten er 250 staalarbeiders mee aan de bouw.
Het was voor die tijd opmerkelijk dat geen enkele ar-
beider tijdens de bouw het leven liet (er verongelukte
alleen een arbeider die buiten werktijd met zijn verloof-
de de toren beklom). Op 31 maart 1889 werd de Eiffeltoren ingehuldigd en
op 6 mei werd hij officieel geopend.

 
De toren is genoemd naar zijn ontwerper Gustave Eiffel. Hij ontwierp de toren samen
met ingenieurs Maurice Koechlin en Emile Nouguier. De Eiffeltoren heeft een totale
grootte van 324 m en bestaat uit 3 platformen. Er bevinden zich 1665 traptreden in
de toren, maar boven het tweede platform is de trap niet publiek toegankelijk. De
Eiffeltoren weegt 7300 ton exclusief funderingen. 2,5 Miljoen klinknagels waren nodig
voor de bouw.

 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Eiffeltoren na
twintig jaar weer gesloopt zou worden, maar omdat de toren
waardevol bleek voor communicatiedoeleinden mocht hij langer
blijven staan. Op 12 januari 1908 werd het eerste langeafstands-
radiobericht vanaf de toren verzonden.  Het schilderen van de Eiffeltoren duurt 7
jaar duurt en er is 60 ton verf voor nodig.
 
Er zijn 23 schilders in dienst. Als ze van onder naar
boven klaar zijn, kunnen ze onder weer opnieuw begin-
nen. In het jaar 2000 installeerde men talloze knipper-
lichten en krachtige zoeklampen op de toren. Iedere

avond is er een lichtshow, en de zoeklampen bovenaan maken 's nachts van
de Eiffeltoren een lichtbaken in de Parijse skyline. Elk jaar op quatorze juillet,
14 juli, de Franse nationale feestdag, wordt rond de Eiffeltoren een groots
vuurwerk afgestoken ter ere van de verjaardag van de Franse revolutie.
 

Gemiddeld doen er vier mensen per jaar een zelfmoordpoging op de Eiffeltoren. Dat
gebeurt voornamelijk door ophanging (aan de stalen balken), maar ook door te
springen. Slechts twee keer slaagde de zelfmoordpoging niet. Beide keren sprong
de ongelukkige vanaf de eerste verdieping. Een man belandde op een spant van een
gebouw en een vrouw op het dak van een auto.Nadat ze hersteld was trouwde ze
met de chauffeur.
 
De toren ontvangt tegenwoordig jaarlijks ruim zes miljoen bezoekers en is daarmee
het meest bezochte monument ter wereld. Op 28 november 2002 verwelkomde de
Eiffeltoren zijn 200 miljoenste gast.
 
Johnny Jordaan zong in 1956 al over de Eiffeltoren in zijn lied:”Geef mij maar Am-
sterdam (dat is mooier dan Parijs)":

 
                       Op de hoge Eiffeltoren
                       Ging de bakker haast om zeep
                       Van de hoogte kreeg hij het te pakken
                       Als de slager niet toevallig
                       Net zijn lange stelten greep
                       Had hij nooit geen brood meer gebakken
                       Van de schrik gingen ze gauw naar benee
                       En toen klonk op de Champs-Élysées:
                       Liever in Mokum zonder poen
                       Dan in Parijs met een miljoen.   
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 PV Breda
 
POSTZEGELRUILBEURZEN 2019
 
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data in 2019:
10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1
december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!
Vrij parkeren!!

 
LEDENBIJEENKOMSTEN 2019:
 
De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elke maand, behalve in juli en augus-
tus. In Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.
De data voor 2019 zijn: 26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni, 24 september, 29 oktober, 26 november,
17 december.
 
RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2019:
 
Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf Hendrik
III plein 168, Breda op de volgende data in 2019:
16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.

Informatie website:www.pvbreda.nl info@pvbreda.nl
 

Florijnstraat 60  |  4903 RM Oosterhout
0162 457 775  |  www.bruijns-uitvaart.nl

v.l.n.r. Peter van Huijgevoort, Marianne Hermens,
Aimée van de Venne, Antoine Bruijns

     Afscheid nemen
 begint bij vasthouden 
 wat je lief is.
Afscheid nemen is de enige 
zekerheid die het leven ons 
biedt. Als het eenmaal zo ver is, 
wilt u dat het een persoonlijk 
afscheid wordt, dat recht doet 
aan uw overleden dierbare. 
Maatwerk dus! Een afscheid 
dat u bijblijft en houvast
biedt voor de tijd daarna.
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Carnaval in België
 
Door: Wim van der Veeken, cultuurhistoricus
 
Carnaval in België kent drie Carnavalshoofdsteden.
Dit is voor het Nederlandstalig gebied Aalst (1), voor
het Franstalige gebied Binche en voor de Oostkan-
tons (Duitstalig) Malmédy.
 
Carnavalsoptochten in België vinden plaats een
week voor het officiële Carnaval tot wel de zaterdag
voor Pasen. De gehele vastentijd zijn er in diverse
plaatsen optochten (2). Dus niet alleen met halfvas-
ten. Zo beleeft Diest een week na halfvasten zijn
Carnavalsoptocht. De vele plaatsen kennen dus met
het officiële Carnaval een bescheiden viering.
 
In het Vlaamse gedeelte komen we Bourgondische
of een mix met Rijnlandse dracht van de Prins tegen.
Bourgondisch is met de pofbroek en soms in plaats
van een steek een baret (net als in Oosterhout).
Wallonië en de Oostkantons zijn meestal gericht op
de Rijnlandse dracht. Een steek met pauwen- of
fazantenveren (3).
 
Degenen die beweren dat hun plaats nog vele
kenmerken van het middeleeuwse Carnaval heeft,
moet ik helaas terechtwijzen. Hoogstens tien pro-
cent is terug te voeren op de middeleeuwen en vaak
dat zelfs niet.
 
Malmédy in het Oostkanton is een plaats waar nog
wat restanten zijn van de middeleeuwse viering.
Beschrijvingen van het Carnaval in Binche komen
pas tot ons vanaf rond 1800. Dat wil niet zeggen
dat er geen Vastenavond of Vastelavond gevierd
werd. Voor 1700 is het woord Carnaval niet in ge-
bruik. Vandaar dat in Bergen op Zoom, Ut Krabbe-
gat, nog steeds de oude naam Vastenaovund geldt.
 
In Vlaanderen zijn het al eerder genoemde Aalst (4),
Geraardsbergen, Brugge, Oostende, Knokke-Heist,
Blankenberge, Ronse, Zottegem (5) (en dat is geen
spotnaam), Dendermonde, Aarschot, Antwerpen,
Herenthout en Oelegem.
 
De grootste Carnavalsdichtheid treffen we aan in de
Belgische provincie Limburg. Zo’n 60 stoeten trek-
ken er elk jaar. Tongeren, Maasmechelen, Voeren,
Hasselt en Maaseik zijn wat voorbeelden.
 
Diverse plaatsen in het Franstalige/Duitse gedeelte
vieren uitbundig Carnaval: Nivelle (Nijvel), het
eerder genoemde Binche (6) met de beroemde
Gilles, sinaasappelwerpers met prachtige hoofdtooi-
en van struisvogelveren. Stavelot, Malmédy, Eupen
en Jalhay.
 
In België is 11 november onlosmakelijk verbonden
met de wapenstilstand van WO 1. De meeste
11-11-vieringen vinden een week voor of een week
na 11 november plaats. Verder kennen verschillen-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Afbeelding 1
 

 
 
 
 
 
 
                               Afbeelding 2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Afbeelding 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              Afbeelding 4
 

          -           -
       
 
 
 
 
 
                          
                               Afbeelding 5
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de Carnavalsstoeten een of meerdere reuzen (zie
4) die in de optocht meelopen. Ook het werpen van
lekkernijen of voorwerpen is iets wat in Nederland
nauwelijks voorkomt. Aalst kent de ajuinworp (Aalst
is de juinstad). In Ninove hebben ze een wortelworp,
in Geraardsbergen de krakelingenworp en in Ieper
(7) wordt elk jaar een kat van textiel in het publiek
geworpen. In het verleden was dat een levende kat.
Vaak zit er tussen de gegooide voorwerpen één die
net iets meer waard is dan de rest. Net als in Oos-
terhout staat lekker eten op een hoog plan. Vele
plaatsen kennen dan ook geweldige eetfestijnen:
mosselsouper, pannenkoekenfestijn, verrekeskluif-
festijn, carnavalsbrunch, enz. Ook wordt in diverse
plaatsen de voorjaarsmarkt of kermis gecombineerd
met de Carnaval.
 
Tot slot mogen twee personen uit de kunst die ons
prachtige carnavalsafbeeldingen nalieten niet ver-
geten worden: Ensor (8) en Pieter Bruegel. Zelfs
Suske en Wiske beleefden een avontuur in Binche
en startten een ander verhaal rond maskers in het
Masker- en Carnavalsmuseum in Binche (9). Mocht
u ooit in de Ardennen in de buurt van Malmédy zijn,
vergeet dan niet het Papier- en Carnavalsmuseum
te bezoeken. Het museum in Binche is zeer de
moeite waard.
 
Carnaval in Nederland al afgelopen? Geen nood, de
gehele vastentijd trekt nog menig stoet door de
Belgische straten en u bent van harte welkom tijdens
de gastvrije carnavalsvieringen.   
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Onze website
 
Bezoekt u s.v.p. 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.
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(Briefkaart Ned. Indië 3½ ct, overdruk 5 ct, bijfrankering 2½ ct, Hfl 7½ ct. Van Schiedam naar Zofingen,
Zwitserland. Duitse tekst 1945.)
 
Deze briefkaart is ingezonden door Dorien Schneider. Zij is ons buitenlands lid, woonachtig in Frauenwald
Thüringen. Zij schrijft erbij:"Deze kaart geeft een klein beetje te denken. Waarom heeft iemand die in
Schiedam woont een ongebruikte briefkaart van Ned.-Indië in voorraad? Heeft hij in Indië gewoond? Is
hij in Schiedam ondergedoken omdat hij een Duitse jood was? Zijn Duits is beter dan het mijne.
En "Werff" met dubbel ff lijkt mij een Duitse naam. Was in 1945 Indisch geld ook geldig in Nederland?
Gold dan 5 ct ook voor 5 ct? Was de frankering dan juist met 7½ ct naar Zwitserland?"
 
Ook de tekst is de moeite waard en is vertaald als volgt:
Schiedam, 22 juli 1945,
Geachte heer Müller,
 
Met mijn briefkaart van 31 mei deelde ik U mee, dat wij het verschrikkelijke einde van de oorlog alsook
de erge hongersnood in de laatste winter tot aan de bevrijding gelukkig mochten overleven. Helaas ervoer
ik later dat het nog niet veroorloofd was met het buitenland te corresponderen, zodat het de vraag is of
U mijn kaart ontvangen heeft. Ik kan u nu mededelen dat het ons al weer wat  beter gaat, wat wijde
levensmiddelen uit Zwitserland, Zweden, Engeland en America voor de 3 noodlijdende westelijke provin-
cies van Holland te danken hebben. Daarbij komt nog dat onbeschrijflijke aangename gevoel dat men
weer vrij is en niet langer onder druk staat.
Hopelijk gaat het bij U ook goed en zou ik mij zeer verheugen bij gelegenheid weer eens van U te horen.
Misschien bent U zo vriendelijk voor de frankering van Uw brieven de laatste vier Pro Juventute postzegels
over de vrede te gebruiken, waarmee U mijn zoons overgelukkig zou maken. Hartelijk dank bij voorbaat.
In de hoop dat ik spoedig wat van U mag horen, verblijf ik, met vriendelijke groeten, steeds graag.
 
Hr.W.L. Werff.
 
 
 
 

 Iets bijzonders

Onze Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief van de OVVP is
een mededelingenblad met in-
formatie over zaken die spelen
binnen de vereniging,  be-
stemd voor de leden van de
vereniging en belangstellen-
den. Bezoekt u ons ook eens op
www.oosterhouterpost.nl.
 

Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via secretariaat.ovvp@gmail.com   -
mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen (wat wij natuurlijk niet hopen) dan is een bericht-
je aan secretariaat.ovvp@gmail.com voldoende. De Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor
nietleden van de OVVP.
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 Iets bijzonders

 
Deze briefkaart met stempel 24 febr. 1910  zond Cees Segeren in. Onze briefkaartdeskundige Gerard
Deckers uit Made schreef hierover o.a.:
Deze 2 ½ cent briefkaart werd uitgegeven vanaf januari 1909. Te zien is een ingedrukt waardezegel van
2 ½ cent (type Vürtheim) binnenland tarief. Linksboven is een rijkswapen aangebracht bestaande uit
twee ongekroonde leeuwen die naar het wapen kijken. In dit wapen is de tekst ‘je maintiendrai’  aange-
bracht. De kaart verscheen nadat een proefkaart in april 1908 was uitgegeven om bij het publiek na te
gaan of men het op prijs stelde de schrijfruimte te vergroten ten koste van de ruimte voor de formulering
van de adresgegevens. Zoals ik in mijn eerder verhaal (geschiedenis van de briefkaart – 3 / OP novem-
ber 2018) meldde, was een deel van de adel ontstemd vanwege de invoering van zo’n lange verticale
lijn, waardoor de PTT besloot om zowel kaarten met een lange verticale lijn als met een korte verticale
scheidingslijn uit te geven.
Deze briefkaart maakt deel uit van 4 verschillende versies:
-  2 ½ cent ongetand met een lange scheidingslijn (afb. 1)
-  2 ½ cent ongetand met een korte scheidingslijn (bedoeld voor personen die meer schrijfruimte voor
vermelding van hun adres wensten)
-  2 ½ cent getand met lange scheidingslijn. (afb. 2) Deze kaarten werden in sets van 10 uitgegeven.
-  2 ½ cent getand met korte scheidingslijn. Deze kaarten werden eveneens in sets van 10 uitgegeven.
 
Van de eerste twee bovengenoemde briefkaarten zijn volgens de Geuzendam Catalogus 95.009.853
exemplaren verkocht! De kaart is dus niet zeldzaam of schaars en de waarde niet hoog. De kaart is
verstuurd van Sprang naar Den Haag. Voor stempelverzamelaars heeft de kaart waarschijnlijk meer
waarde vanwege het niet alledaagse stempel ‘Sprang’. Sprang is een dorp in de Langstraat, in de provin-
cie Noord-Brabant. Het was tot 1923 een zelfstandige gemeente. In dat jaar is deze met Capelle en
Vrijhoeve-Capelle samengevoegd tot de gemeente Sprang-Capelle. De eerste vermelding van Sprang
stamt uit 1313.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

 Iets bijzonders
Toen dit velletje toeslagzegels (Blok 21) in 1990
uitkwam bestond er in Kirchardt waar ik toen woon-
de nog een ordentelijk postkantoortje met een één-
mansbediening. Deze postbeambte vroeg mij of ik
wel wist wat ik deed toen ik het wilde kopen want 9.-
DM was toch wel veel geld. Gek genoeg liet ik mij
daar meteen door beïnvloeden en dacht:”Dat is echt
wel een hap uit mijn huishoudbudget”. Dus werd het
niet gekocht. Was het een goed advies?
 
Een jaar later was de beambte ontslagen omdat hij
met een “alkoholfahne” achter het loket zat. Voor een
fles jajum had hij duidelijk wel DM 9.-over (of meer).
Het heeft lang geduurd voor ik het velletje alsnog in

mijn bezit kreeg en bij de laatste partij (ik bied veelal ongezien bij veiling Schutz in Neurenberg) zat het
er ook weer bij. DM-zegels, ongeldig voor frankeren krijg je nu goedkoop.
 
Dorien Schneider.
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  Kom  gezellig postzegelen bij Smits Philately 

Collecties & Partijen     Losse zegels & series 

  

WWW.FILATELIE.NET 

In- en verkoop van Postzegels 

Wij bieden u: 

• 800+ verzamelingen, partijen en restanten. 

• Indrukwekkend aanbod losse zegels en series Nederland  & Overzee. 

• Vele honderden kleine collecties van € 2,- tot € 100,-. 

• Gratis parkeren schuin voor de deur. 

 

Uw postzegels zijn geld waard bij Smits Philately. 

 
Wij zijn voortdurend op zoek naar: 

• Gespecialiseerde verzamelingen. 

• Doubletten partijen, handelarenstocks, uitzoekboeken.  

• Grote of kleine verzamelingen Engelse Koloniën.   

• Nederland en Overzee. 

• West Europa van A tot Z. 

• Wereld klassiek. 

• Postfris, ongebruikt of gestempeld, het maakt niet uit. 

 

Vraag nu onze gratis prijslijst aan: 

Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein 

Tel.: 030-2443170 , info@filatelie.net  
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

 
 

 
 
 

 

 

 

 
REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956
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