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Postzegelbeurzen

De data voor 2019 zijn:
- 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: 25
september, 30 oktober, 27
november.
 

Ledenbijeen-
komsten

De data voor 2019 zijn:  
      - 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.
 

 
 
 
 
 
 

Leden Service
Dienst
 
J.A.G. Hofkens
0162-454448
jhofkens@ziggo.nl
 

De OP digitaal
 
Als u wilt kunt u de Oosterhou-
ter Post ook per e-mail ontvan-
gen. 
Even doorgeven aan
rien.kooiman@kpnplanet.nl
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 Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
We gaan weer beginnen!!!
 
De vakanties zijn weer voorbij, de kinderen gaan weer naar school en
diegenen die nog “moeten” zijn ook weer aan het werk gegaan. De “r“ is
weer in de maand en volgens een oud gezegde gaan we extra vitamines
nemen. Postzegelen dan maar, want daar krijgen we extra energie van.
 
Het bestuur hoopt dat U er net zoveel zin in heeft als wij en daarom no-
digen wij U graag uit voor al onze activiteiten in de komende maanden.
De data hiervoor vindt u elders in de Oosterhouter Post.
 
Onze medewerkers van de stuivertafel en poststukken hebben weer vele
stockboeken en koffers vol met zegels, kaarten en enveloppen voor u
beschikbaar, dus neem even de tijd en schuif eens aan tafel op zaterdag
7 september in de Bunthoef.

 
Onze eerste ledenbijeenkomst is gepland voor woensdag 18 september in de zaal van Camping ’t
Haasje. U bent allen van harte welkom.
 
Namens het bestuur wens ik iedereen veel plezier bij het uitoefenen van onze gezamenlijke hobby, en
zie ik u graag bij een van onze verenigingsactiviteiten.
 
Uw voorzitter,
 
Peter Hendrickx
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Agenda
voor de bijeenkomsten van woensdag 18 sep-
tember en woensdag 16 oktober 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.     Verslagen ledenbijeenkomsten
  4.     Wat verder ter tafel komt
  5.     Rondvraag
  6.     Quiz
  7.     Veiling 456 (sept.) - 455 (okt.) 150 kavels
  8.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  9.     Sluiting
 

Onze leden
 
 
Op 17 augustus j.l. heeft Joep de Monte uit
Breda zich aangemeld als nieuw lid. Welkom en
veel plezier met het postzegelen bij onze vereni-
ging.
 
 

 Foutje...
 
 
 
De 8 onderstebo-
ven.
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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.

Is het weer in september in een goed humeur
dan dragen de bladeren in oktober volop kleur.
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 Bij de voorkant
In maart van dit jaar stond MEK  (Milieu Educatief Centrum Kinderboerderij) aan de
Veerseweg in Oosterhout bijzonder in de aandacht. Er was in de nacht van zondag
op maandag (25-3) ingebroken en de inbrekers gingen ervandoor met de kluis. Dat
weekend was het o.a. Lammetjeskijkdag, die druk bezocht werd en waardoor er zo’n 
€ 3.000,- in de kas zat. Dit geld was bedoeld voor onderhoud van de dieren en het
MEK terrein zelf. Er werd een inzamelactie gehouden voor het gedupeerde MEK en
die liep als een trein. In minder dan een dag stond de teller al

op bijna  € 3.500,- . Uiteindelijk werd het zo’n € 6000,-. Het is niet de eerste keer
dat het MEK in Oosterhout slachtoffer is van dieven. Een paar jaar geleden (mei
2016) werden de vogels gestolen.
 
Het MEK is 1,4 ha groot, heeft 2 professionele dierverzorgers en bijna 80 enthousi-
aste vrijwilligers. In 2017 vierde het haar 25-jarig bestaan. Het heeft een prachtige
locatie met veel dieren.  Bij de meeste dieren is het mogelijk om in het verblijf te

komen. Zo kun je de dieren van dichtbij zien, voelen en ruiken.
Er zijn onder andere kalfjes, pony's, ezels, schapen, varkens,
konijnen, cavia's, geiten en pauwen te vinden.
 
Naast de dieren vind je er ook een kruidentuin en een heemtuin. Speciaal voor de
jongere bezoekers is er een doolhof en een kabouterbos.
 

Daarnaast is er een milieu educatief centrum waar scholen en tal van organisaties binnen Oosterhout
gebruik van kunnen maken. Leerlingen van de meeste Oosterhoutse scholen beleven niet alleen een leuke
dag op de Kinderboerderij, maar er is ook een uitgebreid aanbod van  lesmateriaal beschikbaar. Er
worden elk jaar  tal van evenementen georganiseerd, waaronder het Paasfeest, Kraampjesdag, viering
van Dierendag en vele tentoonstellingen over natuur en milieu.
 

 
 
 
 
 

Poststukken, enveloppen, ansichtkaarten
 
De verkoop van poststukken, enveloppen en an-
sichtkaarten door Jan-Dirk de Koning tijdens de
Brabantse Filatelistendagen (op zaterdagmiddag in
de Bunthoef), loopt steeds beter. Er is veel belang-
stelling en er wordt goed verkocht. En.....de op-
brengst is (100%) voor onze vereniging. Door die

goede verkoopresultaten loopt de voorraad aan poststukken terug. Daarom aan u de vraag: heeft u
enveloppen,poststukken, ansichtkaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wilt u ze dan aan de
vereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal ze heel graag in ontvangst nemen.
 

Onze website
 
Bezoekt u s.v.p. eens onze vernieuwde website: www.oosterhouterpost.nl:
Op onze website kunt u zowel de 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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Vanaf de jaren vijftig uit de vorige eeuw veranderde
de postwereld. Mechanisering en automatisering
deden hun intrede. Dit gold onder andere voor de
afstempeling van de miljoenen poststukken die de
Posterijen jaarlijks te verwerken kregen. Honderden
postbodes die dagelijks nodig waren om de post-
stukken handmatig te sorteren en te stempelen
werden na verloop van enige jaren overbodig.
 
Vanaf 1962 werden proeven genomen op briefkaar-
ten om de afstempeling van post te versnellen. Dit
gebeurde door het aanbrengen van fluorescerende
(oplichtend onder een UV-lamp) en fosforescerende
(oplichtend en nalichtend onder een UV-lamp) inkt
op de zegel of op de kaart links of rechts van de
postzegel.
 
De eerste proeven vonden plaats in 1962 in Gouda. 
(afbeelding 1)
 
Vanaf 1971 werden alle Nederlandse postwaarde-
stukken voorzien van een verticale balk, waarbij
gekozen werd voor fosforescerende inkt. Over de
omvang (lengte x breedte) van deze balken heeft
de Post nooit gecommuniceerd. Enige continuïteit in
de afmetingen van de fosforbalken is door de Pos-
terijen evenmin gerealiseerd. Vanaf 1995 tot 2004
werden de fosforbalken wel consequent rechts van
de ingedrukte postzegel geplaatst. (afbeelding 2)
 
De afmetingen die in publicaties en catalogi versche-
nen berusten op waarnemingen van verzamelaars.
Duidelijk is in elk geval dat er regelmatig iets mis-
ging. Kaarten waarbij de fosforlaag ontbreekt of
waarbij deze langer of breder is dan aangegeven in
catalogi zijn regelmatig te vinden.
 
In tegenstelling tot postzegels die werden voorzien
van een fosforlaag of -balk, bestaan er verschillen-
de briefkaarten waarbij deze laag op de zegel ont-
breekt omdat links of rechts van het zegelbeeld de
fosforbalk werd aangebracht. (afbeelding 3)
 
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw zocht
men naar methoden om het postverwerkingsproces
verder te automatiseren. In 1977 werd de postcode
ingevoerd waardoor het sorteringsproces werd
verfijnd in plaatsnaam, wijk, buurt en straat. Om te
voorkomen dat het automatische leesapparaat het
adres niet goed zou herkennen als zowel de adres-
als afzendergegevens van een postcode op dezelfde
hoogte zouden zijn geplaatst, werd besloten de
afzendergegevens naar de bovenzijde te verplaat-
sen.
 
In 1982 ontwierp Gerard Unger een nieuwe binnen-
landbriefkaart waarbij de afzenderlijnen niet in de
linkerbeneden- maar in de linkerbovenhoek ston-
den. (afbeelding 4) Deze wijziging zou vanaf die
periode de standaard worden.

Briefkaarten van Nederland - 7

 
Afbeelding 1
Binnenlandbriefkaart met oplichtende fosforbalk
aan de linkerzijde van de zegel uitgegeven als proef
om het stempelproces te automatiseren.
Eerste dag van uitgifte. (Gouda 8-11-1962)
De kaart is overgefrankeerd met NVPH 774 – 776:
fluorescerende ‘Gouda’ zegels uit de serie Van
Krimpen en Hartz.

Afbeelding 2
Briefkaart met ingedrukt zegel “Tien voor uw brie-
ven”. De fosforbalk van 5 x 25 mm is aan de rech-
terzijde van de zegel geplaatst. De zegel zelf is niet
voorzien van een fosforlaag in tegenstelling tot
NVPH 1572 die geheel fosforescerend is.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de kaarten die de laatste jaren door de post zijn
uitgebracht staan zelfs geen afzenderlijnen meer.
De huidige apparatuur is in staat vrijwel alle gege-
vens foutloos te lezen. Voor de plaatsing van afzen-
dergegevens wordt door de Posterijen in veel ge-
vallen geen ruimte meer gereserveerd. Men gaat er
blijkbaar van uit dat het publiek voldoende geïnfor-
meerd is om de afzendergegevens op de kaart te
plaatsen. (afbeelding 5)
 
Gerard Beckers
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Afbeelding 3
Briefkaart met ingedrukt waardezegel “Tien voor uw
post”. De fosforbalk is aan de rechterzijde naast de
zegel aangebracht. (5 x 25 mm) De losse postzegel
NPVH 1989 is voorzien van een fosforbalk.
 

 
 
Afbeelding 4
Binnenlandbriefkaart in de waarde van 50 cent. De
kaart is voorzien van een ingedrukt waardezegel
naar een ontwerp van P. Struycken. De lay-out is
verzorgd door G. Unger. Het is de eerste kaart
waarbij de afzenderlijnen boven in de kaart zijn
aangebracht om fouten in het sorteringsproces te
voorkomen.
 

 
Afbeelding 5
Briefkaart uit de serie treinmotief. Op deze kaart
zijn geen afzenderlijnen aangebracht.  Deze kaart
werd uitgegeven in oktober 2005.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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:
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: 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:
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
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Winkelcentrum Zuiderhout   |   Tempelierstraat 24   |   4902 XJ Oosterhout
0162 - 436 012   |   info@pada-parketstudio.nl   |   www.pada-parketstudio.nl

Winkelcentrum Zuiderhout   |   Tempelierstraat 24   |   4902 XJ Oosterhout
0162 - 436 012   |   info@pada-parketstudio.nl   |   www.pada-parketstudio.nl

Winkelcentrum Zuiderhout   |   Tempelierstraat 24   |   4902 XJ Oosterhout
0162 - 436 012   |   info@pada-parketstudio.nl   |   www.pada-parketstudio.nl
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Reactie
 
Simon Oosterhuis uit Dongen reageerde op enkele artikelen in de Oosterhouter Post van mei 2019, 
t.w.: "100 jaar geleden - Moresnet" (pag. 18), "100 jaar geleden - Verdrag van Versailles" (pag. 6) en
"3 een wonderlijk getal" van Wim van der Veeken (pag. 20-21) Onderstaand vindt U zijn reactie.
 
"Veel dank voor de laatste uitgave van de Oosterhouter Post. Het artikel over Moresnet vond ik zeer le-
zenswaardig zeker met de afgebeelde zegels die ik nog nooit had gezien. Verder twee opmerkingen. In
“100 jaar geleden” wordt gesteld dat Duitsland in 1939 het westelijk deel van Tsjecho-Slowakije bezette.
Dit is juist maar wellicht iets te summier. De eerste annexatie vond namelijk al in oktober 1938 plaats
met de bezetting van het Sudetenland, de grensstrook met Duitsland waarvan de bevolking overwegend
Duitstalig was. Op 15 maart 1939 werd de hele regio Bohemen – Moravië, ongeveer de huidige Tsjechi-
sche Republiek, bezet en ontstond het “Protektorat Böhmen und Mähren”. Slowakije werd een vazalstaat
van Duitsland en moest delen met een Hongaarse minderheid afstaan aan Hongarije.
 
De tweede opmerking gaat over herkomst van de naam Keulen. Die is niet afkomstig van cologna dat
boer zou betekenen, zoals het overigens zeer lezenswaardige artikel over getal drie stelt, maar als woord
in het Latijn niet voorkomt. Een boer is een colonus of een agricola. Keulen heette in de Romeinse tijd
Colonia Agrippina en colonia werd in de loop der eeuwen Keulen."
 
Op deze tweede opmerking over de herkomst van de naam Keulen reageert Wim van der Veeken,
cultuurhistoricus, uit Breda  als volgt:
 
EEN WONDERLINGE VERGISSING
 
Prima! Een oplettende lezer die mij op een foute interpretatie wijst. Een beetje dom van mezelf (Om in
carnavalsstijl te blijven: 11 zweepslagen !!!).Tijdens het intikken van het artikel twijfelde ik al, maar ik
deed er verder niets mee. Dit komt omdat ik uit gegevens putte van een lezing van mij van ongeveer
twintig jaar geleden.
Gaan we even op de Latijnse tour. De betekenis van colonus is boer/pachter/kolonist/bewoner/inwoner.
Colona/ae is dan boerin/bewoonster. Colonia is een kolonie oftewel nederzetting. Agricola is plattelands-
bewoner oftewel boer. De moeder van keizer Nero, Agrippina, echtgenote van keizer Claudius, stichtte
in het jaar vijftig na de jaartelling een kolonie genaamd Colonia Claudia Ara Agrippinensis, thans Keulen
genoemd.
 
4711 Eau de Cologne

Tijdens carnaval kent Keulen een driemanschap met een knipoog naar de
drie vermoedelijke wijzen/koningen die een bezoek brachten aan het Je-
zus-kind in de stal/grot. Er is mij geen officiële postzegeluitgifte bekend
waarop één of meerdere figuren van het Keulse driemanschap voorkomen.
 
In Keulen spreekt
men van Kölner Drei-
gestirn: een prins,
een man verkleed als
stedenmaagd en een
boer (colonus) met
op zijn muts pauwen-
veren en meestal een
dorsvlegel in de
hand.
 
Er zijn wel enkele
postzegels m.b.t. de gardens, een persiflage op de militairen. Tot de

verbeelding spreken  hierbij  de dansmariekes, vaak met twee voordansers, man en vrouw, die meestal
een dans- of balletopleiding  hebben genoten.
 
 
Blijkbaar heb ik me laten verleiden door Keulse reukwaterbereiders die van de Franse bezetters tijdens
de Napoleontische tijd het huisnummer 4711 kregen. Inderdaad zat er een reukje aan de toekenning dat
Keulen van boer afstamt.
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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagavond van 18 september 2019 liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland - Nederlandse  Antillen - Nederlands Indië - België-  Duitsland - D.D.R. - Berlijn - Reich -
Oostenrijk - Zwitserland.

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

1 Oostenrijk kleinbogen 1993 g 19,00 3,00

2 Engeland/Ierland etc map diversen g 10,00

3 Nederland Overzee stockboek diversen p/g 5,00

4 Spanje 4584-4586 natuur p 7,00 2,40

5 Spanje 4595-4597 p 3,75 1,00

6 Bundespost supplementen met zegels p 5,00

7 Nederland  boekje met zegels Fokke en Sukke p 5,00

8 Spanje 4543-4546 keramiek p 4,00 1,60

9 Bundespost 1602-06 vlinders g 12,00 2,00

10 Nederland nr 132-133 g 26,50 4,00

11 Nederland nr 134-135 g 45,00 4,60

12 Nederland nr 139-148 g 29,00 3,00

13 Nederland nr 149-162 g 25,00 2,60

14 Nederland nr 161-168+208-211+199-202 g 25,50 3,00

15 Nederland nr 220-224 g 11,50 2,00

16 Nederland diverse kaarten g 5,00

17 Nederland diverse briefkaarten g 5,00

18 Nederland Briefkaart Tholen g 5,00

19 Nederland 2 restant rondzendboekjes g 2,00

20 Berlijn+D.D.R. stockboek doubletten g ###### 12,00

21 Berlijn/Bund/Reich stockboek p/g 700,00 10,00

22 Nederland stockboek 1867-1970 g 650,00 35,00

23 Belgie stockboek g 300,00 12,00

24 D.D.R. stockboek series p 450,00 12,00

25 Motief stockboek 350 zegels g 6,00

26 Aruba stockboek 1986-2001 p 325,00 25,00

27 Nederland stockkaart portzegels g 40,00 2,00

28 Bayern/Wurttemberg stockboek o 170,00 8,00

29 Diversen Duitsland catalogus 2017 g 1,00

30 D.D.R. 7 jaargangen p 283,00 5,00

31 NewFoundland 218-231 p 55,00 5,00

32 Zuidwest Afrika stockboek vanaf 1923 p/g 5,00

33 Australie Tuvola 5 series vissen p 15,00 2,00

34 Berlijn stockboek veel series p 5,00

35 Berlijn diversen uit 1954 g 92,00 5,00

36 Nederland 21 kleinrondstempels g 37,00 4,00

37 Europa Cept zegels g 5,00

38 Motief stockboek bekende gebouwen p/g 5,00

39 Bundespost diversen uit 1952-1956 g 131,00 4,00

40 Motief stockboek kunst en keramiek g 5,00

41 Polen blok nr 8 p 40,00 4,00

42 Hongarije blok 99a  + 103a p 27,00 4,00

43 Berlijn Kastelenserie op 21 F.D.C.'s onb 1,00

44 Berlijn 22 jaargangen stockboek g 10,00

45 Diversen nieuwe dik groen stockboek p 10,00

46 Motief stockboek Ol.Spelen/sport 2,60

47 Motief stockboek auto's 2,60

48 Diversen 2 stockboeken leeg bruin/rood 5,00

49 Diversen ringband zwarte bladen 2,60

50 Wereld stockboek blokken van 2 en 4 1,00

Veiling 456   September  2019
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U KUNT OOK SCHRIFTELIJK DEELNEMEN AAN DE VEILING
                          petercmhendrickx@home.nl

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

51 Diversen leeg stockboek blauw 5,00

52 Diversen leeg stockboek groen 5,00

53 Wereld 4 restant rondzendboekjes p/g 40,00 5,00

54 Curacao 2 insteekkaarten diversen p/g 3,00

55 Curacao nr 126-137 g 48,50 6,00

56 Curacao nr 185-195 g 49,50 7,00

57 Ned.Antillen nr 218-233 g 118,00 16,00

58 Ned.Antillen nr 234-238 g 35,00 5,00

59 Helgoland nr 3,4,8,9 en 11 o 60,00 6,00

60 Turn en Taxis nr 5,7,9,10,12,20 en 21 g 100,00 7,00

61 Helgoland/T.Taxis diversen op kaartje o/g 4,00

62 Duitse Rijk 278Y wz2 o 30,00 6,00

63 Duitse Rijk 355-361 o 40,00 6,00

64 Spanje nr 4495 patromonial p 10,00 3,40

65 Nederland 2 series vogels g 4,00

66 Nederland blok 2152-2161 g 10,00 4,00

67 Faroer stockboekje 20 series g 5,00

68 Duitse Rijk stockboek met veel zegels p/g 370,00 30,00

69 Frankrijk ber.mannen 1969 p 3,50 1,00

70 Frankrijk rode kruis 1068 p 3,30 1,00

71 Engeland/Polen doos onafgeweekt g 5,00

72 Scandinavie stockboek g 3,00

73 Australie/Nederland stockboek p/g 107,00 5,00

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

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

76 Duitse Rijk nr 83 I - 93 I g 42,00 4,40

77 Duitse Rijk nr 98-104 g 21,00 2,40

78 Duitse Rijk nr 224-232 g 25,00 2,60

79 Duitse Rijk nr 364X-367X g 35,00 4,00

80 Duitse Rijk nr 385-397 g 24,00 2,60

81 Duitse Rijk nr 410-422 g 35,00 3,60

82 Duitse Rijk Dienst nr 144-154 g 80,00 12,00

83 Duitse Rijk blok nr 7 p 70,00 10,00

84 Nederland nr 240-243 g 40,00 6,00

85 Nederland nr 248-251 g 32,50 5,00

86 Nederland nr 270-273 g 25,00 4,00

87 Nederland nr 274-277 g 20,00 3,00

88 Nederland FDC E-15 bes 120,00 12,00

89 Berlijn nr 10 g 60,00 8,00

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

91 Berlijn diversen uit 1951-1954 p 70,00 7,00

92 Israel 2 blokken g 29,50 2,40

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

94 Israel 2 mappen FDC's etc. onb 10,00

95 Wereld stockboek diversen g 7,00

96 Wereld stockboek diversen g 10,00

97 Australie stockboek diversen g 5,00

98 Belgie stockboek 1200 zegels g 10,00

99 Duitsland ringband diversen g 5,00

100 Engeland doos onafgeweekt g 5,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Tsjechoslowakije stockboek 1000 zegels g 5,00

102 Nederland stockboek diversen p/g 302,00 30,00

103 Nederland 30 FDC's in map onb 5,00

104 Spanje 4581-4583 p 3,75 1,50

105 Spanje/Portugal stockboek g 10,00

106 Wereld stockboek diversen g 2,60

107 Wereld stockboek diversen g 2,60

108 Oostenrijk+diversen stockboekje g 2,60

109 Nederland Davo album p/o/g 2,60

110 Wereld 2 stockboekjes p/o/g 2,60

111 Wereld Importa ringband 2,60

112 Spanje stockkaart diversen o/g 73,00 2,60

113 Ver. Naties stockboek New York 2,60

114 Nederland 3 velletjes op kaart p 35,00 7,00

115 Nederland 2 velletjes op kaart p 23,00 5,00

116 Wereld stockboek diversen g 2,60

117 Motief stockboek bloemen/dieren g 2,60

118 Duitsland stockboek g 1,60

119 Suriname/Antillen stockboek p/g 2,60

120 Oosterhout/Breda 4 + 2 prentbriefkaarten bes 2,60

121 Bundespost nr 173-176 g 100,00 10,00

122 Nederland mapje troonswisseling p 17,50 7,60

123 Nederland 6 blokken/velletjes p 30,00 7,60

124 Ver. Naties collectie in oud album 2,60

125 Nieuw Zeeland jaargang 1985 p 2,60

126 Nederland nr 278 g 13,00 2,00

127 Nederland nr 534-537 g 35,00 5,40

128 Nederland nr 568-572 g 21,50 3,60

129 Nederland nr 641-645 g 22,00 3,20

130 Nederland FDC E-43 bes 23,00 2,40

131 Belgie nr 447-454 p 45,00 6,00

132 Belgie nr 532-537 + 537A p 62,00 10,00

133 Wereld 20 blokken diversen p/g 70,00 5,00

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

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

136 Duitse Rijk nr 378-384 g 170,00 25,00

137 Duitse Rijk nr 398-401 g 160,00 24,00

138 Duitse Rijk nr 440 g 19,00 2,00

139 Duitse Rijk nr 467-473 g 32,00 4,80

140 Duitse Rijk nr 474-478 g 110,00 16,00

141 Duitse Rijk nr 588-597 g 65,00 8,00

142 Duitse Rijk nr 686-688 g 17,00 2,00

143 Duitse Rijk nr 702-713 g 40,00 4,40

144 Duitse Rijk nr 799-800 A+B g 105,00 15,00

145 Duitse Rijk Blok nr 11 p 340,00 40,00

146 Wereld restant rondzendboekje g 2,00

147 Nederland Luchtpostbrief + herdenkingsbrief g 5,00

148 Ned/Marokko 2 brieven + kaart g 5,00

149 Nederland nr 225-228 g 16,00 1,60

150 Nederland nr 229-231 g 25,00 2,60

totaal 993,70
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Dubbeltjestafel
Op de woensdagavond van 16 oktober liggen de volgend boeken ter inzage:
Noorwegen - Zweden - Denemarken - Finland - IJsland -  Engeland - Ierland - Kanaaleilanden - Frankrijk  

No. Land Omschrijving p/o/gCat. prijs Limiet KoperOpbrengst

1 Wereld Doos met 8 stockboeken p/g 20,00

2 Danzig serie 193x-201x g 31,00 3,00

3 Duitsland Zone duitse druk 16-35 p 55,00 3,00

4 Suriname 23+25 p/g 60,00 4,00

5 Suriname nr 2 in blok van 4 p 10,00 1,00

6 Duitse Rijk Luchtpost 529-539 g 95,00 10,00

7 Liechtenstein diversen op kaart p 19,00 2,00

8 Ver.naties Geneve 50 zegels p/g 3,00

9 Ned.Antillen serie 218-229 0 85,00 5,00

10 Saargebied/Saarlandstockboekje p/g 225,00 8,00

11 Motief vogels/dieren stockboekje 2,60

12 Motief schepen/treinen stockboekje 2,60

13 Diversen nieuw dik stockboek blauw 10,00

14 Diversen dun stockboek blauw 2,60

15 Motief natuur stockboekje 2,00

16 Motief auto's diversen in envelop 5,00

17 Motief diversen in stockboekjes/doosjes 5,00

18 Danzig kaartje diversen w.o.50-52 o/g 3,00

19 Sovjetzone 2 insteekkaarten o/g 3,00

20 Sovjetzone nr 112-115 g 45,00 8,00

21 Saargebied 53a-69 o/g 80,00 12,00

22 Saargebied 84-97 o/g 110,00 16,00

23 Saarland nr 264 p 9,00 1,80

24 Saarland nr 291 o/g 34,00 7,00

25 Saarland nr 263+364-368+370-378 p 6,80 1,20

26 Saarland/Britse Zonediversen o.a.101-104 o/g 35,00 3,00

27 Oud Duitsland diversen op albumbladen o/g 58,50 8,00

28 Frankrijk Rode kruis 1969 p 3,60 1,60

29 Frankrijk serie 1670-1672 p 3,40 1,60

30 Polen 1600 zegels + brieven g 10,00

31 Wereld 5 restant rondzendboekjes g 154,00 5,00

32 Diversen Catalogus Ver.Europa 2015 5,00

33 Diversen Catalogus Belg.Kolonien 2019 10,00

34 Engeland/Nederlanddoos diversen+veldeel 5,00

35 Spanje nr 4639-4642 p 4,00 1,40

36 Spanje nr 4668-4672 p 12,50 4,00

37 Belgie nr 987-989 g 7,50 2,00

38 Nederland+Overzeestockboekje p/g 4,00

39 Engeland doos diversen  g 5,00

40 Frankrijk stockboek  g 5,00

41 Zweden stockboek 1000 zegels g 5,00

42 Ver.Europa restant rondzendboekje p 25,00 10,00

43 Belgie 991-993 o 5,00 1,00

44 Nederland  31 puntstempels g 85,00 10,00

45 Nederland diversen tussen 13 en 295 g 36,00 10,00

46 Nederland 20 FDC in album 5,00

47 Wereld zak met brieven 5,00

48 Wereld 2 stockboekjes p/o/g 1,60

49 Ver.naties stockboek New York 2,60

50 Nederland 588-595 p 98,00 12,00
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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

51 Nederland 287-288+392-396+402-403 p 34,00 4,00

52 Nederland jaargang 1994+1995 p 95,00 2,60

53 Diversen album prentbriefkaarten 7,60

54 Spanje blok paarden 3608-3613 g 34,00 6,00

55 Spanje blok paarden 3679-3684 p 44,00 8,00

56 Nederland 4 velletjes p 30,00 8,00

57 Nederland Amphilexblokken p 75,00 7,60

58 Ver.Naties stockboek New York 2,60

59 Nederland nr 4-6 g 150,00 20,00

60 Nederland 2 stockkaartjes p 160,00 15,00

61 Nederland 2 brieven uit 1842 en 1846 1,60

62 Nederland 2 velletjes uit 2006 p 18,00 5,00

63 Nederland jaargang 1992-1993 p 91,00 2,60

64 Spanje stockkaart diversen p/o/g 50,00 4,00

65 Spanje 3 series 1953-1955 p 60,00 6,00

66 Nederland 3 velletjes bloemen p 35,00 7,00

67 Nederland Velletje+blok Rembrandt p 20,00 5,00

68 Nederland 232-235 kind g 15,00 1,60

69 Nederland 238-239 goudse glazen g 42,00 5,00

70 Nederland 240-243 kind g 35,00 3,60

71 Nederland 244-247 ANVV g 65,00 6,00

72 Nederland 248-251 kind g 27,00 3,00

73 Nederland 257-260 zeeman g 40,00 4,00

74 Nederland 261-264 kind g 27,00 3,00

75 Nederland kaartje diversen  g 19,00 2,00

76 Nederland 270-273 + 278 kind+luchtv. g 35,00 3,60

77 Nederland 279-286 kind+zomer g 23,00 2,00

78 Nederland 287-292 g 13,00 1,40

79 Nederland 293-299 g 10,00 1,00

80 Nederland Roltanding 94-97 g 45,00 9,00

81 Nederland Roltanding 98-101 g 27,00 5,00

82 Nederland Postbewijs nr 6 + 7 g 55,00 10,00

83 Belgie nr 126-128 g 85,00 10,00

84 Belgie nr 132-134 o 100,00 12,50

85 Belgie nr 302-307 p/o 55,00 6,00

86 Belgie nr 353-355 g 18,00 2,00

87 Belgie nr 404-409 p 35,00 4,00

88 Duitse Rijk nr 119-138 Type 1 g 110,00 15,00

89 Duitse Rijk nr 140-153 g 35,00 5,00

90 Duitse Rijk nr 158-176 g 75,00 9,00

91 Duitse Rijk Dienst nr 34-51 g 75,00 9,00

92 Duitse Rijk Dienst 114x-131x g 80,00 10,00

93 Engeland nr 178/58 g 175,00 15,00

94 Engeland nr 187/52 - 191/65 g 260,00 20,00

95 Engeland nr 215/83 - 314/93 g 260,00 20,00

96 Engeland nr 1410-13 + 1611-14 g 17,00 2,00

97 Suriname (o) 3 blokken onafhankelijkheid p 15,00 3,00

98 Suriname (o) stockboek diversen p/g 10,00

99 Ned.Antillen stockboek diversen p/g 6,00

100 Oostenrijk stockboek   g 2,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Nederland mooi stockboek p 7,60

102 Nederland dik stockboek g 12,50

103 Nederland dik stockboek g 5,00

104 D.D.R. collectie in Safe ringband p 25,00

105 Cyprus Cept 1964 p 35,00 7,00

106 Nederland 4 blokken eurozegels p 25,00

107 Nederland 2 blokken eurozegels p 9,00

108 Belgie niet aangenomen ontwerp p 5,00

109 Oostenrijk Kleinbogen 1990 (2x) g 29,00 3,00

110 Duitsland nr 1583 zonder fluor g 35,00 5,00

111 Nederland 2 series vogels g 4,00

112 Nederland 747-751 + FDC 56 g 27,20 2,80

113 Wereld 6 stockboekjes + 10 pz.boekjes p/g 5,00

114 Nederland 2 stockboeken g 1,00

115 Nederland  4 blokken eurozegels p 26,00

116 Antillen/Indonesie stockboek p/g 5,00

117 Duitsland nr 243-246 p 20,00 4,00

118 Duitsland Kleinbogen 1065 p 10,00 2,00

119 Duitsland nr 152 p 16,00 1,60

120 Diversen  2 aandelen Nederland/Rusland 5,00

121 Polen/Rusland stockboek zegels/blokken g 5,00

122 Nederland FDC 30 + 31 bes 35,00 3,60

123 Nederland nr 356-373 p 190,00 40,00

124 Duitsland serie 117-120 g 170,00 25,00

125 Spanje vel Paarden 3609-3613 p 34,00 7,00

126 Spanje Vel Paarden 3679-3684a p 44,00 9,00

127 Spanje Vel Paarden 3723-3728a p 58,00 11,00

128 Spanje 10 blokken 3756-3766 p 34,00 8,00

129 Nederland stockkaart 10 kinderseries p 31,00 2,00

130 Nederland stockkaart 10 kinderseries p 28,00 2,00

131 Nederland stockkaart 10 kinderseries p 33,00 2,00

132 Nederland stockkaart 10 zomerseries p 32,00 2,00

133 Nederland stockkaart 10 zomerseries p 32,00 2,00

134 Nederland stockkaart 10 zomerseries p 32,00 2,00

135 Nederland  3 velletjes 1999-2000 p 33,00 3,00

136 Nederland jaargang 1987-1988 p 64,00 2,00

137 Nederland jaargang 1989-1990 p 44,00 2,00

138 Belgie 411-418 p 25,00 2,80

139 Belgie 438-446 p 36,50 4,00

140 Belgie 504-511 p 150,00 17,50

141 Belgie 513-518 g 31,00 3,60

142 Belgie 532-537 p 60,00 6,80

143 Engeland stockkaart 1971-1975 p 25,00 4,00

144 Engeland stockkaart 1976-1979 p 25,00 4,00

145 Engeland stockkaart 1979-1982 p 35,00 5,00

146 Engeland stockkaart 1982-1985 p 55,00 8,60

147 Engeland stockkaart 1986 + blokken p 40,00 5,60

148 Wereld 5 stockboekjes + 10 velletjes p/o/g 5,00

149 Duitsland 1499-1502+1563-1568 g 20,00 4,00

150 Zwitserland vel Gotthard Bahn 100 jaar g 5,00

totaal 970,90
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ROOD-WIT DEEL 1
 
Door: Wim van der Veeken, cultuurhistoricus
 
Als je regelmatig energie opsnuift in bos, beemd en
veld dan kan het zijn dat je dit jaar regelmatig een
wit-rood lint tegenkwam vergezeld van een waar-
schuwingsbord “Pas op eikenprocessierupsen!!!”. Ik
heb het geweten, tweeëneenhalve week voelde ik
me met de Noord-Amerikaanse roodhuiden innig
verbonden.
 
Rood en wit samen. Wie kent niet de Brabantse vlag
rood-wit geblokt en een van de oudste oorspronke-
lijke ongedeelde vlaggen van ons land. Daar mogen
we als Brabanders trots op zijn. Diverse vlaggen in
de wereld kennen rood-wit combinaties. Denk aan
de vlag van Oostenrijk (1).
 
Als dit OVVP-magazine bij u in de bus valt, heeft de
herfst bijna een aanvang genomen. Het kan zo maar
zijn dat u verrukt bent over de prachtige vliegen-
zwammen (2) die al vanaf half augustus opduiken,
niet alleen in het bos, maar ook in parken/plantsoe-
nen en met een beetje geluk in je eigen tuin. Reden
voor TNT Post om in 2008 bij het honderdjarig be-
staan van de Nederlandse Mycologische Vereniging
postzegelboekje 22 volledig te wijden aan de Ne-
derlandse paddenstoelenpracht (3).
 
Vaak zie je de vliegenzwam in de buurt van berken-
bomen. Je komt ze dus ook in de duinen tegen. We
kennen de vrolijke rood-witte paddenstoel van vele
illustraties en deze spreekt tot de verbeelding: ka-
bouters wonen graag rood-wit en zitten ook nog
eens graag op de vliegenzwam te wippen. De offi-
ciële naam van deze soort luidt Amanitamuscaria
en hoort tot de orde van agaricales met een aantal
soorten, die, indien je ze opeet, leiden tot ernstige
ziekteverschijnselen met soms dodelijke afloop. De
groene knolamaniet, gemakkelijk te verwisselen
met drie andere soorten, is dodelijk. Spierverlam-
ming veroorzaakt dat belangrijke organen ophou-
den te werken. Het verhaal dat vliegenzwammen bij
het kleinste stukje dodelijk zijn, moet ik naar het
land van de fabelen verwijzen of je moet er een hele
emmer van eten. Laat die mooie paddenstoelen
staan in hun natuurlijke omgeving! We zijn veel te
veel gecharmeerd van deze rood-witte schoonheid
in volle groei.
 
Ook in verhalen van weleer spelen vliegenzwammen
een rol. De oppergod van de Germanen, Odin ook
wel Wodan genoemd, was gezeten op een prachtige
schimmel, Sleipnir genaamd, een paard met acht
benen. Snel als de wind en zo vurig als wat (4). Dit
deed in het noordelijk halfrond het verhaal ontstaan
hoe we aan de vliegenzwammen zijn gekomen.
Wodan daalde op de aarde neer en de vonken van
de hoeven van zijn paard deden de rode paddenstoel
ontstaan en het schuim van de paardenmond
daalde als witte vlokken neer op de rode hoed.
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In de negentiende eeuw hebben schrijvers en on-
derzoekers een link gelegd met onze Sinterklaas-
verering. Johan en Wilhelm Grimm deden dat (5).
De Sint, onze goede bisschop, zit er met zijn kle-
dingstijl goed naast als het een katholieke bisschop
zou betreffen (6). Paars is de officiële kleur. Wit is
voor de paus en rood is voor de kardinalen. De
liefdevolle Sint heeft dus rood omdat rood symbo-
lisch staat voor liefde.
 
Dat de sjamanen Wodan door de lucht zagen vlie-
gen, kan wel eens verband houden met het eten
van vliegenzwammen. Je kunt aardig gaan flippen.
Stoffen van de vliegenzwam hebben een hallucine-
rende werking. Zo kan het gebeuren dat de sjamaan
in zijn door rendieren getrokken slee alle kanten
opzwiept en dan is het maar een kleine stap voor
de ziener maar een grote sprong voor de gelovige
om in de stuifsneeuw de Kerstman te zien vliegen
(7 en 8). Volgens mij heeft de jeugd en ouderdom
de vliegenzwam als drug nog niet ontdekt. Goed-
koop maar wel seizoensgebonden product!

 
In het kader van rood-wit is het interessant om de
aandacht te vestigen op de druïden. Vanaf de derde
eeuw voor de jaartelling zijn er bronnen die spreken
over druïden. Zij behoorden tot de cultuur van de
Kelten en waren sterk vertegenwoordigd in Noord-
Europa. Priester, arts, kruidenkenner, wetenschap-
per, astronoom, rechter, raadgever en bemiddelaar.
Eigenlijk een centrale figuur in de gemeenschap.
Zoiets als mobiel/computer tegenwoordig. Druïden
worden vaak afgebeeld in witte kleding met rode
biezen of een gedeeltelijk rood kledingstuk. Romei-
nen en Christenen hebben de druïden te zwaard en
te vuur vervolgd.
 
Een bekende druïde uit het beeldverhaal is Panora-
mix uit Asterix. De man met het gouden snoeimes,
altijd maar mistletoe/maretak snijdend, die met zijn
toverdrank ervoor zorgt dat een groep Galliërs
dapper weerstand biedt tegenover Romeinse over-
heersing in wat tegenwoordig Frankrijk heet (9).
Om toch nog even bij de strip te blijven. Ergens in
de zeventiger jaren van de vorige eeuw, nadat ik
een Suske en Wiske-Museum had opgericht, vroeg
ik aan de geestelijke vader, Willy Vandersteen, hoe
hij toch aan de kleding van Wiske was gekomen. Hij
vertelde dat het een communiejurkje was uit het
eerste kwart van de twintigste eeuw. Wit jurkje met
rode biezen en een rood haarstrikje. De kleur van
de allereerste albums was dan ook rood wit (10).
 
A suivre, wordt vervolgd in deel 2
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Onze Nieuwsbrief
 
Naast de Oosterhouter Post verschijnt ook onze maandelijke gratis Nieuwsbrief, een mededelingenblad
met informatie over zaken die spelen binnen de vereniging,  bestemd voor de leden van de vereniging
en belangstellenden. Opgeven voor een (gratis) abonnement via secretariaat.ovvp@gmail.com   De
Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP.
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 Iets bijzonders
 
Deze brief is op
26-10-1934 (85 jaar
geleden) van Haarlem
verstuurd naar Benau-
Sorau, Duitschland.
 
Benau behoorde tot
1939 tot het Duitse
Keizerrijk en was gele-
gen in de administra-
tieve regio Sorau (Lau-
sitz).  De plaats wordt
nu Bieniów genoemd

en behoort tot Polen.Het district Sorau werd opgericht in 1816 als onderdeel van een uitgebreide be-
stuurlijke hervorming in het Koninkrijk Pruisen. Sorau bestond van 1816 tot 1946. Het gebied is nu
grotendeels gelegen in het district Eary in Polen, evenals een klein deel in de in de deelstaat Branden-
burg.  Tot 1993 bleef Bernau een districtsstad. De afgebeelde postzegels zijn van 1921.
 

Gevraagd
 
Wie kan mij helpen aan echt "gelopen" velletjes
van "mooi nederland"?
Vooral nr 1 (plaatsje Nederland) en 2 (Nijmegen).
Ik kan ze ruilen tegen postfris of iets anders.
Cees Pijpers.
 
ceespijpers@casema.nl of 0162 432738
 

Ze zijn er weer.............
 
Ook dit jaar ver-
koopt Cees Pijpers
weer loten van de
grote Clubactie ten
behoeve van onze
vereniging.
Ook dit jaar kosten

de loten € 3,- per stuk. (80% komt ten goede aan
onze eigen vereniging). U kunt ze bij Cees kopen
op de zaterdagmiddagbijeenkomsten,  soosmid-
dagen in de Bunthoef en op de woensdagavond-
bijeenkomsten in 't Haasje. Maar u kunt ze ook
telefonisch bestellen (0162 4327380) of via
email: ceespijpers@casema.nl  Ook kunt u € 3,-
(of een veelvoud ervan) overmaken op de bank-
rekening van onze vereniging; wij zorgen dan dat
u de loten ontvangt. (NL96ABNA040 97 65 244 t.
n.v. Oosterh. Ver. Postz.)
U ziet: er zijn mogelijkheden genoeg om onze
(uw) vereniging te steunen met loten van de grote
clubactie. Doe mee en dan wordt het een groot
succes. Op woensdag 11 december 2019 vindt de
trekking plaats. Wie weet wint u de hoofdprijs van
€ 100.000,- of een van de andere prijzen. Wie
niet waagt, wie niet wint.
 

Vraag en aanbod
 
In deze rubriek kan ieder lid van onze vereniging,
uitsluitend voor particulier gebruik, gratis een ad-
vertentie plaatsen. Bijv. "Gezocht", aangeboden,
ruilen.... Het moet wel betrekking hebben op post-
zegels, dus niet een advertentie voor de verkoop
van uw caravan e.d.
Inleveren bij Rien Kooiman (rien.kooiman@kpnpla-
net.nl)
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Van Dieten Postzegelveilingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV
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v.l.n.r. Maarten van Bavel, Marianne Hermens, 
Antoine Bruijns, Peter van Huijgevoort

 Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is.

Florijnstraat 60
4903 RM Oosterhout

T 0162 457 775
 www.bruijns-uitvaart.nl

In samenwerking met Yarden

 Iets bijzonders
 
Deze brief (voorbedrukt met 10 cent opdruk) is op 12-11-1912
vanuit Weltevreden door de heer De Wit verstuurd naar zijn
schoonzus in Soekaboemi. De brief is afgestempeld in Mees-
ter Cornelis.
 
Weltevreden was een door Europeanen bewoonde voorstad
van Batavia (de huidige Indonesische hoofdstad Jakarta) in de
Nederlandse koloniale tijd, gelegen op ongeveer 12 kilometer
ten zuidoosten van het stadscentrum.
 
Meester Cornelis is een stadsdeel van Jakarta.  Het stadsdeel
ontleende zijn naam aan een calvinistische Bandanese school-
meester, prediker en landbezitter uit het derde kwart van de
17e eeuw. Meester Cornelis werd, net als Batavia, een eigen
gemeente met een gemeenteraad in 1905. Ze werd eerst be-
stuurd door de assistent-resident en vanaf 1922 kreeg ze een
eigen burgemeester. Pas in 1935 viel het gebied officieel onder
Batavia en werd het er een deel van na lange tijd een voorstad
te zijn geweest. Na de soevereiniteitsoverdracht aan de Repu-
bliek Indonesië op 27 december 1949 werd de naam Batavia
veranderd in Jakarta. Het grond-
gebied Meester Cornelis is nu
stadsdeel van Jakarta en heet te-
genwoordig Jatinegara (land van
het jati-hout).
 

Soekaboemi (na 1972 Sukabumi), waar de brief een dag later aankwam,)
is een stad in de provincie West-Java met ongeveer 320.000 inwoners en
een oppervlakte van 48 km². De stad ligt op ongeveer 90 kilometer over de
weg ten zuiden van de hoofdstad Jakarta en op ongeveer 70 kilometer over
de weg ten westen van Bandung.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledenbijeenkomst 19 juni 2019
 
De bijeenkomst werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van welkom  voor de 41
aanwezigen.
 
Er is een voorstel om kavels (met name de kleine – niet volumineuze - niet verkochte kavels), welke
overblijven na de veiling, te koop aan te bieden op de opvolgende Brabantse Filatelistendagen – dit wel
met een opslag van 10%. In de daarop volgende discussie blijkt het feit dat niet-leden ook kunnen bieden
op onze veiling voor sommige leden nieuw is en niet door iedereen wordt gewaardeerd. Er is een mening
dat de ledenbijeenkomsten uitsluitend voor de leden zijn en dat niet-leden niet kunnen/mogen bieden op
veilingkavels.  Het voorstel zal worden heroverwogen.  Komt in volgende bijeenkomst opnieuw aan de orde.
 
Verder wordt nog een keer gememoreerd dat leden de mogelijkheid hebben gratis kleine advertenties te
plaatsen in de OP (en in de Nieuwsbrief). 
 
Er waren geen rondvraagpunten. De quiz kon wegens afwezigheid van de quizmaster niet doorgaan. De
veiling kon vlot worden afgewerkt. De heer P. Brouwers was de winnaar van de veiling-lotto.
 

**********************************************************************************

Ledenbijeenkomst 15 mei 2019
 
De bijeenkomst van 15 mei 2019 werd om 20.00 u geopend
door de voorzitter met een woord van welkom  voor de 56
aanwezigen. De bijeenkomst kon tot genoegen van de bezoe-
kers in de grote zaal plaats vinden.
 
De notulen van de ledenbijeenkomsten van maart en april 2019
zijn in de OP gepubliceerd. De notulen worden door de verga-
dering goedgekeurd en vastgesteld.
Er zijn geen ingekomen stukken.
 
Voorgesteld wordt om kavels (met name de kleine – niet volu-
mineuze - niet verkochte kavels), welke overblijven na de
veiling, te koop aan te bieden op de eerstvolgende Brabantse
Filatelistendagen; dit met een opslag van 10%. Vanuit de
vergadering is wel kritiek. Voorstel wordt ter overweging
meegegeven en komt in volgende bijeenkomst opnieuw aan de
orde.

 
Voorgesteld wordt leden in de gelegenheid te stellen gratis
kleine advertenties te plaatsen in de OP (en in de Nieuwsbrief). 
 
Als antwoord op een opmerking in de rondvraag meldt de
voorzitter dat er voor volgend jaar een andere oplossing wordt
gezocht, zodat we niet meer in de kleine zaal moeten vergade-
ren.                                                                                                
      
De quiz en de veiling werden in vlot tempo afgewerkt, waarna
de grote verloting plaats vond van de vele door Joop Hofkens
bijeen gebrachte leuke prijzen.

 
 
 
 
 
 
 

Gevraagd:
 
- Hebt u misschien een mooie enveloppe met speciale zegels of een verhaaltje om in de OP te plaatsen?
- Of hebt u een artikel over uw verzameling of een ander postzegelonderwerp?
- Of hebt u suggesties voor de OP?
Neem dan contact op met: Rien Kooiman 0162 314956 of rien.kooiman@kpnplanet.nl
Bij voorbaat dank.
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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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