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Officieel orgaan van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegel-
verzamelaars.
 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-
verenigingen.
 
Ingeschreven bij de K.v.K. West-Brabant onder nummer 40281546

Bestuurssamenstelling

Voorzitter  P.C.M. Hendrickx   0161-455996 petercmhendrickx@home.nl
Vice-voorzitter  C. Pijpers   0162-432738 ceespijpers@casema.nl
Secretaris  J.R. Luinge   0162-517101 yapa79dw@kpnmail.nl
Penningmeester  M. Kooiman   0162-314956 rien.kooiman@kpnplanet.nl
Algemeen lid  J.D. de Koning   0162-455612 dekoning.jandirk@gmail.com
Rondzendverkeer  L.P. Engst   0162-684934 l.engst@hetnet.nl
Veilingmeester  P.C.M. Hendrickx   0161-455996 petercmhendrickx@home.nl
Leden Service Dienst  J.A.G. Hofkens   0162-454448 jhofkens@ziggo.nl

Corresponden-
tieadres
 
Oosterhoutse Vereniging van
Postzegelverzamelaars,
J.R. Luinge,  Hertogshoef 76,
4941 KE Raamsdonksveer
E-mail:
secretariaat.ovvp@gmail.com
Bankrekening
NL96ABNA0409765244  t.n.v.
Oosterh. Ver. v. Postzegelverz. 
www.oosterhouterpost.nl
De contributie bedraagt € 31,-
per jaar (huisgenoot € 12,50).
 

Ledenbijeen-
komsten

De data voor 2018 zijn:   
      - 17 januari   
Za  -10 februari 12 uur  
Do  -15 februari   
Do  -15 maart   
      - 18 april   
      - 16 mei   
      - 20 juni   
      - 19 september   
      - 17 oktober   
      - 21 november   
      - 20 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 2018 zijn:
      -   6 januari
      -   3 febr. hele dag
      -   3 maart
       -  7 april
       -  5 mei
       -  2 juni
       -  1 september
       -  6 oktober
       -  3 november
       -  1 december

 
Deze worden gehouden op de
eerste zaterdagmiddag van de
maand  in
Wijkcentrum De Bunthoef,
Bloemenhof 2,
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 in 2018 zijn: 31 jan.,
28 febr., 28 maart, 25 april, 30
mei, 27 juni, 26 sept., 31 okt.,
28 nov.
 

OVVP 45 JAAROVVP 45 JAAR

2



 Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
Alweer een jaar voorbij. Het is al 2018. Dit jaar bestaat onze vereniging
45 jaar en we gaan dit vieren ook. Op zaterdag 10 februari is het precies
45 jaar geleden dat door enkele fanatieke postzegelverzamelaars de O.V.
V.P. werd opgericht. Dit gebeurde op zaterdag 10 februari 1973 in Café
Sluis aan de Wilhelminalaan. Sinds die tijd is er veel gebeurd in onze
vereniging maar ik mag met trots zeggen dat we nog steeds een geweldig
actieve club zijn.
 
Dit is natuurlijk niet alleen een verdienste van ons bestuur maar zeker
ook van alle medewerkers die allen op hun manier een steentje bijdragen
aan het succes van de O.V.V.P. Onze bijeenkomsten in de Bunthoef op
zaterdag worden elke maand erg goed bezocht (gemiddeld 80 bezoekers),
en ook de ledenbijeenkomsten op woensdag bij ’t Haasje waren in 2017
elke maand erg gezellig, met gemiddeld 45 aanwezige leden. Hierbij nodig

ik u dan ook graag uit voor alle activiteiten in het nieuwe jaar. U vindt alle data elders in ons clubblad.
 
Vanaf deze plaats wil ik alle bestuursleden en alle medewerkers, hartelijk danken voor hun inzet.Ik hoop
dat we ook in 2018 weer op jullie mogen rekenen.
 
Ik wens U en uw familieleden namens het gehele bestuur een erg fijn postzegeljaar, maar vooral een
gezond en gelukkig Nieuwjaar.
 
Peter Hendrickx,
voorzitter O.V.V.P.
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Agenda
 
voor de bijeenkomsten van woensdag 17 janu-
ari en DNDERDAG 15 februari 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.     Veiling 440 (jan.) - 441 (febr.) 150 kavels
  7      Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  8.     Sluiting
 

Onze leden
 
M.i.v. 15 november 2017 heeft mevr. H Zopfi-van Mook (Greet) uit
Oosterhout zich aangemeld als huisgenootlid. En per  2 december
2017 werden mevr. M.de Bresser en haar man P. Metselaar uit
Haaren lid. Welkom en veel postzegelplezier.
In november 2017 is mevr. M. Cordfunke uit Oosterhout op 80-
jarige leeftijd overleden. Zij was lid sinds 24-12-2002. Wij wensen
de nabestaanden veel sterkte.
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Verslag ledenbijeenkomst 15 november 2017 
 
De vergadering werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van welkom aan de 52
aanwezigen. Daarna volgde een ogenblik stilte wegens het overlijden van mevr. M.L.E.J. Cordfunke en
mevrouw Levij. De voorzitter wenst de nabestaanden veel sterkte.         
 
De notulen van de ledenbijeenkomsten van september en oktober 2017 zijn in de OP gepubliceerd. De
notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
 
Mededelingen:
- De zaal van Het Haasje is voor de ledenbijeenkomsten op de woensdagavonden open vanaf 19.00 u. 
De Brabantse Verzamelaardag is redelijk verlopen. De voorzitter vraagt zich af of we dit soort dagen
moeten blijven organiseren aangezien er weinig eigen leden zijn geweest.
- Voorgesteld wordt een nalatenschapscommissie op te richten. Aan de leden de vraag of men het hiermee
eens is. Komt volgende vergadering terug.
- Ter versterking en ondersteuning van de redacties van de OP en van de Nieuwsbrief zijn we op zoek
naar assistentie – mensen die af en toe een verhaaltje kunnen produceren. – Komt volgende bijeenkomst
terug.
- Voor de viering van het jubileum op zaterdag 10 februari 2018 is het noodzakelijk dat deelnemende
leden zich z.s.m. daarvoor aanmelden bij Jan-Dirk de Koning. Dit vooral om reserveringen en bestellingen
goed te kunnen organiseren.
- De busreis naar Postex is goed verlopen. Gezien het aantal afzeggingen en het uiteindelijk overgebleven
aantal deelnemers vraagt het bestuur zich af of een volgende busreis nog wel verantwoord kan worden
georganiseerd,
Quiz: De quiz werd opnieuw op vlotte wijze door Jan-Dirk de Koning gepresenteerd, met een aantal leuke
en leerzame – en soms onverwacht pittige - vragen.
Veiling: De veiling werd vlot afgewerkt en afgerekend. Cees Pijpers was de winnaar van de veilingtoto.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Verslag ledenbijeenkomst 20 december 2017
 
De laatste vergadering van dit kalenderjaar werd door de voorzitter geopend om 20.00 u. Daarna volgde
een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan de leden van wie wij wegens overlijden het afgelopen jaar afscheid
hebben moeten nemen. Daarna vroeg de voorzitter aandacht met een woord van dank aan de vele
vrijwilligers en bestuursleden, die het functioneren van onze vereniging mogelijk maakten. De vergade-
ring stemde hiermee in met applaus.
 
Verder heet de voorzitter twee nieuwe leden welkom: de heer en mevrouw Metselaar-de Bresser uit
Haaren. Hierna werden de jubilarissen van dit kalenderjaar in het zonnetje gezet.
 
Binnen het bestuur ligt een voorstel om een nalatenschapcommissie in te stellen en een hierbij behorend
reglement op te stellen. Vraag aan de leden of men het hiermee eens is. Er is nog onvoldoende over
nagedacht. De voorzitter stelt voor het onderwerp in januari nog eens in de vergadering in te brengen.
 
Ter versterking en ondersteuning van de redacties van de OP en van de Nieuwsbrief zijn we op zoek naar
assistentie – mensen die af en toe een verhaaltje kunnen produceren. Rien Kooiman geeft aan inmiddels
een paar aanmeldingen te hebben van leden die een verhaal voor de OP willen schrijven.
 
Voor de viering van het jubileum op zaterdag 10 februari 2018 is het noodzakelijk dat de leden zich zo
spoedig mogelijk daarvoor aanmelden bij Jan-Dirk de Koning. Dit vooral om reserveringen en bestellingen
goed te kunnen organiseren.
 
Verloting: Voor de grote eindejaarsverloting had Joop Hofkens opnieuw een grote hoeveelheid prachtige
prijzen bij elkaar gehaald. De vergadering beloonde Joop met een hartelijk applaus. De trekking en
verdeling van de prijzen maakten dat veel leden met een leuke prijs, variërend van Kerststol tot stofzui-
ger, naar huis konden. De enkele leden die geen prijs hadden, kregen een troostprijs.
 
De veiling werd zoals steeds vlot afgewerkt en afgerekend. De toto werd gewonnen door de heer Henk
Mols.  De quiz werd deze avond niet  gehouden wegens de grote verloting.
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 Bij de voorkant
Het is gebruikelijk om op de voorkant van de Oosterhouter Post
een monument of (stand)beeld te plaatsen. Deze keer geen
monument, maar Café-restaurant Sluis I aan de Wilhelminalaan
in Oosterhout. In dit café is het namelijk allemaal begonnen:
hier werd op 10 februari 1973 onze vereniging opgericht.  Sinds
1 september 2017 staat het pand (gebouwd in 1960) te koop.
De laatste huurder exploiteerde
sinds 29 jaar dit pand en gaat
mede gezien haar leeftijd de
huur niet meer verlengen.
 
Vlakbij dit café woont Joop Eijs-
ermans. (Hij maakte boven-

staande foto.)  Joop is vanaf het begin lid van onze vereniging, dus nu
ook 45 jaar. Hij schreef zich in op 10 februari 1973 meteen in en kreeg
nr. 004. In de jubileumuitgave van 2013 t.g.v. ons 40-jarig jubileum heeft
een uitvoerig interview met Joop gestaan. De laatste jaren was er weinnig
contact met de vereniging door de ziektes en het overlijden van zijn vrouw,
maar hij is nog wel actief met zijn postzegels bezig. Proficiat met je jubi-
leum, Joop.
 
Mevr. Schneider is ook vanaf het begin lid van onze vereniging, zelfs de
eerste 8 jaar als secretaresse. Zij is een tijdje geen lid geweest, maar
werd in 1996 weer lid en werd zeer actief in het rondzendverkeer, ook al
woont zij in Duitsland.
 
 

 PV Breda
 
POSTZEGELRUILBEURZEN 2018
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data:
7 januari, 4 februari, 4 maart, 8 april, 6 mei, 3 juni, 2 september,
7 oktober, 4 november, 2 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!! Vrij
parkeren!!
        

LEDENBIJEENKOMSTEN 2018:
De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elke maand, behalve in juli en augustus.
In Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.
 
RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2018:
Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf Hendrik
III plein 168, Breda op de volgende data:
20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 15 september, 20 oktober, 17
november, 15 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.

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

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.
 

5



6



 Marc van Diessen – 25 jaar lid
 
Een wat sombere herfstochtend. Ik ga op weg naar Gilze, naar
Marc van Diessen. Met zijn 64 jaar nog een van werkende leden
van onze vereniging. Al 42 jaar is hij werkzaam bij LCW in
Dongen (de vroegere “Rimi”). Zijn beroep is een mondvol. Het
houdt in: repareren, calibreren en ijken van apparatuur voor
het opsporen van radiologische en chemische besmettingen.
Over een kleine 3 jaar kan hij met pensioen.
 
Toen Marc in Tilburg woonde en zo’n 14-15
jaar oud was kreeg hij van een man in de
buurt wat postzegels, maar hij deed er nog
niet veel mee. Het begon eigenlijk pas echt
toen hij de blauwe 1½ cent zegel uit 1936
van Curaçao tegenkwam. Hij vond hem
mooi en zo is het begonnen.
 
Vóór hij lid werd van onze vereniging heeft
hij met anderen geprobeerd een postzegelvereniging in Rijen

en later in Gilze van de grond te krijgen, maar zonder resultaat. En middels een krantenartikeltje over
de ruildagen in Oosterhout is hij met ons in contact gekomen en per 1-1-1973 lid geworden.
 
Hij verzamelt zegels van Nederland en België; zijn collecties zijn nagenoeg compleet. Maar toen de zegels
met de indicaties 1 en 2  verschenen en er steeds meer stickervelletjes kwamen is hij ermee gestopt.
“De ziel was daarmee uit de postzegels gehaald”. Aan de tentoonstelling in 2008 in de Bussel in Ooster-
hout nam hij deel met het thema ”Spanje” en in 2013 in het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda met het
thema “Vaticaan”. Momenteel verzamelt hij vooral nog zegels van USA en Groot-Brittannië. De laatste

tijd ligt het verzamelen een beetje stil, mede door de mantelzorg
die hij aan zijn moeder besteedt, maar het zal altijd zijn aandacht
blijven houden. Bovendien vindt hij onze vereniging een pret-
tige sociale vereniging.
 
Zijn mooiste zegels vindt hij de 3 enveloppen met de 3 vellen
Amphilex-zegels (blauw, rood en donkergroen) t.g.v. de ten-
toonstelling in de Rai Amsterdam van 11-21 mei 1967.
 
Zijn dochter Rosemary is van 2003 tot 2010 jeugdlid bij onze
vereniging geweest. Zij houdt van dieren en planten en dat
werden ook haar verzamelthema’s. Zij deed mee aan de ten-
toonstelling in 2008 met het thema “Paarden”. Toen ze 18 jaar

werd is ze met het verzamelen gestopt. Ze heeft haar collectie nog wel, maar doet er niets meer mee.
Haar moeder Madeleine heeft niet zoveel met postzegels. Wel heeft zij in
het verleden heel wat verzamelingen gehad, zoals eendjes, theepotten en
alles wat te maken heeft met de Everly Brothers. 30 jaar lang is zij lid
geweest van de Everly Brothers fanclub.
 
De broer van Marc, Wijnand, stopte met zijn verzameling miniatuurauto’s,
uitsluitend van Matchbox. Marc heeft die verzameling toen overgenomen
en voortgezet. Veel tijd besteedt hij ook aan genealogie. Tot nu toe heeft
hij zijn familie kunnen achterhalen tot 1637. Het is een zeer plezierige
bezigheid. Marc is ook zeer geïnteresseerd in het cultureel erfgoed en in
alles wat met vroeger te maken heeft. Veel informatie vindt hij in het
regionaal archief in Tilburg en in musea. Ook is hij lid van de Heemkun-
dekring Molenheide Gilze-Rijen.
 
Kortom een man met veel interesses en vele bezigheden. Als hij over een
paar jaar met pensioen gaat zal hij zich zeker niet vervelen. Terugrijdend
naar huis realiseer ik mij wat voor enorme diversiteit aan leden onze
vereniging heeft. Het was weer een fijjn gesprek met een bijzonder lid van
onze vereniging.
r.k.
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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.

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.
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Ad van der Wee - 25 jaar lid
 
Al woon je al 47 jaar in Dongen, zoals ik, een echte
Dongenaar zul je niet worden. Maar Ad is een ras-
echte Dongenaar, geboren en getogen. Hij is 52 jaar
getrouwd met Loes en ze wonen  al 47 jaar in het-
zelfde huis. Maar er zijn plannen om naar een appar-
tement te verhuizen. Of er dan nog plaats is voor zijn
postzegels???? Vroeger heeft Ad o.a. op een scheeps-
werf en een booreiland gewerkt. De laatste 10 jaar
van zijn werkzame leven had hij als zzp-er een
schildersbedrijf. Om gezondheidsredenen moest hij
daarmee stoppen, maar hij bleef niet stilzitten. Hij
sloot zich als vrijwilliger aan bij Stichting Contourde
Twern, vroeger WZSW geheten (Wonen Zorg en
Service in de Wijk) en verzorgt er klusjes, voorna-
melijk schilderwerk. Maar ook bezoekt hij zieken en
helpt ouderen als dat nodig is.

 
Zijn hele leven is Ad
al bezig met sport. In
zijn jeugdjaren heeft hij ongeveer 10 jaar aan judo gedaan en toen hij 16
jaar was is hij op boksles gegaan bij de inmiddels overleden Hans Zimni-
ak, een begrip in Dongen. 10 jaar lang bokste hij en werd zelfs Zuid-Ne-
derlands kampioen. Inmiddels is hij al 25 jaar aangesloten bij Atledo
(Atletiek Vereniging Dongen).  Aanvankelijk deed hij mee met de urenloop
maar nu gaat hij 2x per week naar Meer Bewegen voor Ouderen. En da-
gelijks maakt hij nog een flinke wandeling van drie kwartier. Hoewel het

een rustige sport is gaat hij heel vaak vissen; soms wel dagen achtereen en doet hij mee met concoursen
van HSV Dongen (Hengelsportvereniging). Een aantal jaren terug speelde hij ook nog mee in competi-
tieverband bij het biljarten. Nu biljart hij nog met andere ouderen in het wijkhuis Europlus.
 
Zijn voornaamste hobby is echter postzegels verzamelen. Dat verzamelen heeft
hoogtepunten gekend, maar helaas ook dieptepunten. Als kind spaarde hij al post-
zegels. En met een aantal vrienden ging hij postzegels sorteren in het Missiehuis in
Teteringen, nu Park Zuiderhout geheten. Daar kregen ze ook postzegels. Toen hij
10 jaar was heeft hij als “Adam” van der Wee een brief naar Paus Pius XII gestuurd
met de vraag om postzegels. Een half jaar later kreeg hij een enveloppe volgeplakt

met mooie Vaticaanzegels en een brief in het Duits terug. Helaas
heeft hij deze bijzondere enveloppe niet meer. Maar het verza-
melen verwaterde, zoals zo vaak. Later is hij begonnen met een
muntenverzameling, maar hij is daarmee gestopt.
 
Toen hij ongeveer 30 jaar oud was stopte zijn broer met postzegels verzamelen en
heeft Ad de verzameling, voornamelijk Nederland, overgenomen en voortgezet. Er
zat zelfs de bekende nr. 48 (Wilhelmina) bij. Er kwamen veel verzamelingen bij,
zoals van Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Europa, Overzeese Gebiedsdelen en
vooral ook Australië en Nieuw-Zeeland. Deze laatste 2 landen hebben volgens hem
de mooiste zegels. Hij had ook een set met de 100 belangrijkste zegels als zilver

miniaturen (Sterling mint); helaas heeft hij die niet meer. Ad is lid geweest van 5 postzegelverenigingen;
nu nog van 3: Boxtel, Berkel-Enschot en 25 jaar geleden dus ook van onze vereniging. In Dongen werden
toen ook beurzen gehouden in Zaal Aurora en buurthuis ’t Schouw en zo werd hij lid. Hij neemt deel aan
de rondzendingen en is iedere eerste zaterdag van de maand in de Bunthoef
aanwezig. Iedere week bezoekt hij wel ergens een beurs. Hij is een fanatiek
verzamelaar.

Ad is een druk bezet, veelzijdig man met veel interesses; een man met een
rijk leven. Het was mij een waar genoegen om nader met hem kennis te
maken en ook een andere kant te horen dan het verzamelen van postzegels.
 
R.K.
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 Hallo leden van de OVVP 
 
Weer een jaar voorbij, een jaar vol met zaterdagmiddagen en
woensdagavonden vol met postzegels! Wij van de dubbeltjesta-
fel zijn ontzettend blij met de steun die we gekregen hebben dit
jaar en met speciale dank aan de mensen die ons postzegels
hebben gesponsord. Wij hopen dat u fijne kerstdagen heeft gehad
en wij wensen u een gezond 2018!  
 
Kees ,Toon en Loes
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Zwitserland stockboek 5,00

2 Wereld stockboek 5,00

3 Wereld 2 doosjes afgeweekt 2,00

4 Wereld 2 doosjes afgeweekt 2,00

5 Duitse Rijk 6 stockkaartjes 2,00

6 Nederland V1747-V1748 p 13,00 5,00

7 Engeland 12 FDC's onb 10,00

8 Hongarije zak afgeweekt 2,00

9 Engeland 1410-1413 p 35,00 9,00

10 USA 2 strips vlaggen p 4,00

11 Nederland Oud album diversen p/o/g 7,60

12 Polen stockboek g 5,00

13 Duitsland stockboek g 4,00

14 Wereld stockboek g 5,00

15 Nederland jaargangen 1978-1981 p 34,00 1,60

16 Nederland jaargangen 1983-1984 p 48,00 2,60

17 Nederland jaargangen 1985-1986 p 44,00 2,40

18 Oostenrijk stockboek 1983-1999 p 250,00 60,00

19 Nederland FDC album 102 stuks 15,00

20 Nederland doos afgeweekt + serie Beatrix p/g 2,60

21 Polen stockboek g 5,00

22 Duitsland stockboek g 5,00

23 Wereld stockboek g 4,00

24 Engeland stockboek g 2,60

25 Motief dieren stockboek g 3,00

26 Polen/Duitsland stockboek g 3,60

27 Nederland FDC album 102 stuks onb 12,50

28 Nederland Davo album diversen p 3,60

29 Nederland jaargang 1998 p 77,00 3,80

30 Nederland jaargang 2000 p 98,00 5,00

31 Nederland stockboek voor beginners p 5,00

32 Midden/Zuid Amerika stockboek g 5,00

33 Nederland nr 2500-2509 p 12,00 2,40

34 diversen leeg stockboek 3,00

35 Duitsland stockboek g 2,00

36 Israel stockboek g 5,00

37 Nederland Vel 2071 Zuid Holland p 10,00 2,00

38 Nederland Vel 2075 Zeeland p 12,00 2,40

39 Nederland Vel 2072 Utrecht p 10,00 2,00

40 Nederland Dik stockboek g 2,00

41 Nederland 518-537 g 42,00 4,20

42 Nederland 550-555 p 52,00 5,00

43 Nederland 676-680 p 10,00 2,00

44 Nederland 671-675 p 35,00 3,60

45 Nederland 639-640 p 17,00 1,80

46 Nederland 641-645 p 32,00 3,20

47 Nederland jaargang 1985 p 23,00 2,40

48 Nederland jaargang 1987 p 29,80 1,60

49 Berlijn album 1959-1972 g 260,00 20,00

50 Berlijn album 1959-1972 p 220,00 20,00

51 Zwitserland album 1968-1983 g 30,00

52 Berlijn 12 series 1960-1969 p 25,60 3,00

53 Berlijn 9 series 1970-1974 p 40,00 4,60

54 Berlijn 9 series 1975-1978 p 41,00 4,60

55 Berlijn 9 series 1979-1981 p 34,00 4,00

56 Berlijn 11 series 1981-1984 p 65,00 7,00

57 Berlijn 8 series 1984-1986 p 60,00 6,00

58 Berlijn 7 series + blok 1987 p 50,00 5,00

59 Wereld stockboek g 5,00

60 Wereld stockboek blokken p 3,00

61 Wereld stockboek series p 5,00

62 Nederland leeg DAVO album deel 2 1,00

63 Wereld restant rondzendboekjes 6,00

64 Wereld restant rondzendboekjes 10,00

65 Wereld restant rondzendboekjes 9,00

66 Nederland 81 FDC's in doosje onb 26,00

67 Wereld dik stockboek blokken 5,00

68 diversen leeg Leuchturm FDC album 3,00

69 Wereld schoendoos afgeweekt 1,00

70 Engelse kolonien diversen op kaarten g 7,60

71 Motief kerst stockboek 10,00

72 USA boek 2e wereldoorlog 2,00

73 Berlijn Davo album diversen g 25,00

74 Oostenrijk 2 DAVO albums deel 1-2 g 25,00

75 Wereld 5 PZB's p 1,00

Veiling 440 Januari  2018

Dubbeltjestafel
Op de woensdagavondbijeenkomst van 17 januari liggen de volgende boeken ter inzage:
Italië-Vaticaan-Spanje-Portugal-Turkije-Cyprus-San Marino-Frankrijk-Oostenrijk-Zwitserland-
Liechtenstein en Monaco.
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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

76 Australie stockboek g 5,00

77 Scandinavie stockboek g 2,00

78 Duitsland 5 PZB's rode kruis p 2,00

79 Nederland leeg Leuchturm album 7,00

80 Nederland 240-243 g 35,00 8,20

81 Nederland 952b-958b p 25,00 7,00

82 Nederland 1970-1972 p 5,40 2,00

83 Nederland vel 2323 p 8,00 2,40

84 Nederland vel 2340 p 6,50 2,00

85 Nederland vel 2341 p 6,50 2,00

86 Nederland vel 2345 p 6,50 2,00

87 Nederland vel 2346 p 6,50 2,00

88 Nederland vel 2347 p 6,50 2,00

89 Nederland doosje 490 zegels g 2,00

90 Duitsland stockboek g 2,40

91 Japan 3  brieven 3,00

92 Wereld 14 poststukken diversen g 6,00

93 Diversen Yvert catalogus uit 1930 1,00

94 Belgie blok 1267B p 18,00 2,00

95 Belgie blok 32 p 80,00 15,00

96 Belgie blok 54 + zegel en 56 + zegel p 3,00

97 Belgie blok 57 + nr 2018 p 1,00

98 Belgie blok 59 + nr 2077 p 3,60

99 Ned. Antillen 10 series + rest. Rondzendboekje g 7,00

100 Tsjechoslowakije doosje 370 zegels g 1,60

101 Joegoslavie doosje 500 zegels g 1,60

102 Nederland 15 kinderbedankkaarten 4,50

103 Nederland 15 postzegelboekjes p 96,50 9,60

104 Berlijn stockkaart diversen p 1,00

105 Memelgebied nr 1-17 o 65,00 15,00

106 Memelgebied 34-39+47-48 o 20,00 4,00

107 Memelgebied nr 47-48 p 6,00 1,20

108 Memelgebied Luchtpost 72-78+80-83 o 10,00 2,00

109 Memelgebied Luchtpost 98-107 o 17,00 3,40

110 Berlijn Brandenburger Tor alle combi's p 18,00 2,20

111 Saarland 260-63+296+305-08+317-18 o 21,50 2,60

112 Saarland nr 290 2x o/g 15,00 3,00

113 Saarland 341-347 o 15,25 3,00

114 Saarland 348-378 o 20,00 3,00

115 Nederland 550-555 p 60,00 8,00

116 Nederland 646-654+660-670 p 58,00 6,00

117 Nederland 671-680+695-699 p 56,00 6,00

118 Nederland 681-694+700-701 p 85,00 8,00

119 Nederland stockboek 1988-1994 p/g 450,00 12,50

120 D.D.R. diversen in map g 70,00 5,00

121 Duitsland Bund KB 1023 2x p/g 30,00 4,00

122 Wurttemberg Brief met nr 8 met plaatfout g 5,00

123 Duitsland Veldpost 8 poststukken g 5,00

124 Zwitserland 2002-2006 compleet op 1e dagblad g 300,00 20,00

125 Nederland 617-640 p 44,00 5,00

126 Nederland 702-06+715-19+722-26 p 41,50 5,00

127 Nederland 941-958 in blokken van 4 p 104,00 10,00

128 Berlijn kastelenserie zegels en paren p 65,00 8,00

129 Berlijn Bouwwerken hoekrandzegels p 35,00 5,00

130 Berlijn Bouwwerken in paren p 80,00 10,00

131 Duitsland Bund Blok 2 +zegels g 85,00 8,00

132 Duitsland Bund 10 blokken p 54,00 6,00

133 Nederland stockboek diversen p/g 400,00 10,00

134 Engeland+diversen stockboek g 750,00 25,00

135 Nederland kerstvel 1996 p 14,00 3,00

136 Nederland kerstvel 1994 p 14,00 3,00

137 Nederland kerstvel 1991 p 14,00 3,00

138 Nederland kerstvel 2005 p 2,00

139 Nederland vel dag van de postzegel 2010 p 2,00

140 Motief treinen set met 100 zegels g 1,50

141 Nederland PZB 29 + 44a p 9,35 2,40

142 Nederland PZB 45 p 8,00 2,00

143 Motief  vogels en dieren g 3,00

144 Diversen leeg stockboek zw.bladen 3,00

145 Diversen leeg stockboek zw.bladen 6,00

146 Diversen leeg stockboek w.bladen 2,00

147 Diversen leeg stockboek w.bladen 3,00

148 Diversen leeg stockboek w.bladen 3,00

149 Diversen DAVO album Nederland overzee 7,60

150 Diversen DAVO album leeg 5,00
totaal 875,60

Veiling 440  Januari 2018
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DUBBELTJESTAFEL
Op de donderdagavondbijeenkomst van 15 februari liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland-Duitsland-DDR-Berlijn-België-Engeland-Ierland-Kanaaleilanden-Noorwegen-Zweden-
Denemarken en Finland

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

1 Wereld stockboek g 4,00

2 Wereld stockboek g 3,00

3 USA/Frankrijk stockboek g 3,00

4 Frankrijk/Duitsland dik stockboek g 10,00

5 Duitse Rijk stockboek g 2,00

6 Ned.Antillen 15 FDC's g 60,00 3,00

7 Wereld pakket brieven / FDC's 1,00

8 Nederland overzee stockboek 6,00

9 Berlijn stockboek 3,00

10 Engeland blok 2664 tennis p 7,60

11 Wereld stockboek g 1,60

12 Nederland    stockboek 105 blokken van 4 p 5,00

13 Wereld stockboek g 5,00

14 Nederland stockboek p/g 5,00

15 Nederland postzegelboekjes (30x) p 5,00

16 Duitsland leeg stockboek 5,00

17 Nederland 305-309 (1938) p 40,00 8,00

18 Nederland 318-322 (1939) p 40,00 8,00

19 Nederland jaargang 1985-1987 p 53,00 2,60

20 Nederland jaargang 1987-1989 p 50,00 2,60

21 Wereld stockboek g 2,60

22 Nederland 7 viskaarten met zegels 2,60

23 Nederland 550-556 (1950) p 52,00 9,00

24 Nederland/Duitsland oud KABE album g 2,60

25 Nederland jaargang 1991-1993 p 75,00 3,80

26 Nederland jaargang 1995 p 44,00 2,20

27 Nederland jaargang 1997 p 55,00 2,80

28 Nederland 556-560 (1950) p 90,00 20,00

29 Nederland 283-286 (1936) p 81,00 16,00

30 Wereld schoenendoos + kaart Beatrixzegels p/g 2,60

31 Wereld stockboek van A tot Z g 5,00

32 Berlijn 248 zegels g 70,00 7,00

33 Wereld schoenendoos onafgeweekt g 5,00

34 Nederland provincievel Flevoland p 10,00 2,00

35 Nederland provincievel Overijsel p 10,00 2,00

36 Nederland provincievel Drenthe p 12,00 2,40

37 Faroer stockkaart p 5,00

38 Nederland provincievel Zeeland p 12,00 2,40

39 Nederland nr 2769 filmzegel p 6,50 2,60

40 Rusland stockboekje p 5,00

41 Wereld stockboek brieven etc. g 5,00

42 Nederland 707-711 p 18,00 1,80

43 Duitsland 1948-1952 p 13,00 1,40

44 Duitsland 1592-1595 p+g 24,00 2,40

45 Duitsland 1242-1245 p 7,00 1,40

46 Duitsland blok 21 + zegel p/g 28,50 2,80

47 Berlijn 603-606 p 4,50 1,00

48 Wereld zak afgeweekt 2,00

49 Berlijn 8 series p 73,00 7,00

50 Berlijn nr 61 + 71 g 110,00 10,00

51 Berlijn 21 opdrukzegels g 108,00 7,60

52 Berlijn stockkaart 1951-1953 g 180,00 12,00

53 Berlijn 1952-1954 diversen g 90,00 8,00

54 diversen leeg victoria album 5,00

55 Duitsland 50 blokken p/g 18,00

56 diversen duitsland catalogus op CD 3,00

57 D.D.R. 25 series op kaarten p 56,00 6,00

58 Duitsland 5 PZB's Rode kruis p 1,00

59 D.D.R. stockboek g 3,00

60 Tanzania sport/dieren 5,00

61 Luxemburg stockboek p 25,00

62 Duitsland stockboek 2000-2015 g 5,00

63 Duitsland stockboek 1975-1992 p/g 15,00

64 Wereld stockboek p/g 5,00

65 Ned.Antillen oud album 3,00

66 Belgie stockboek 3,00

67 Frankrijk 10 boekjes Rode kruis p 10,00

68 Nederland vel 2348 Mooi Ned. p 8,00 2,40

69 Nederland vel 2362 Mooi Ned. p 6,50 2,00

70 Nederland vel 2363 Mooi Ned. p 6,50 2,00

71 Nederland vel 2364 Mooi Ned. p 6,50 2,00

72 Nederland vel 2355 Mooi Ned. p 6,50 2,00

73 Nederland vel 2643 Mooi Ned. p 4,50 2,00

74 Nederland vel 2434 g 6,50 2,20

75 Nederland vel 2196-2197 g 9,00

Veiling   441 Februari  2018

13



                               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 Nederland serie 3135-3135 g 6,10 2,20

77 Nederland serie 3373-3375 g 6,10 2,20

78 Duitsland Kriegspost Propaganda 4-5 o 50,00 10,00

79 Mecklenburg-Vorp. 20,22,26-28,294,354 o 41,00 6,00

80 Bohmen/Mahren diverse series p 14,50 2,00

81 Sovjet Zone diversen o 20,00 3,00

82 Sovjet Zone 116-119 x + y 120 x , 123 x p/o 29,00 5,00

83 Sovjet Zone 230-231+240-241 g 33,00 6,00

84 Geall. Bezetting diverse zegels etc. g 107,00 12,00

85 Suriname Luchtpost 1-7 p 37,50 8,00

86 Suriname Luchtpost 23-27+28-32 p 18,00 3,40

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

88 Nederland Kinderbedankkaarten "S" 8x ong 56,00 5,00

89 Nederland Kinderbedankkaarten "C" 1968-69 ong 35,00 4,00

90 Nieuw Guinea nr 10-21 o 60,00 6,00

91 Ned.Antillen 234-243 o 95,00 8,00

92 Berlijn nr 69 g 190,00 30,00

93 Berlijn nr 64-67 g 40,00 6,00

94 Berlijn nr 35-41 g 320,00 50,00

95 Nederland max.kaarten 1981-1996 3 albums g 30,00

96 Bund en Berlijn DAVO album veel zegels en series g 25,00

97 D.D.R. stockboek blokken en velletjes p 225,00 15,00

98 Motief 2 boekjes schepen,dieren etc. g 3,60

99 Nederland 2 boekjes velletjes kinderzegels p 6,60

100 Motief 2 boekjes vogels en dieren g 2,00

101 Nederland jaarcollectie 1983 p 3,00

102 Suriname FDC map met veel FDC's bes 10,00

103 Nederland kistje postzegelmapjes 5,00

104 Diversen leeg FDC album DAVO 7,60

105 Motief stockboekje sport, ol.spelen 2,00

106 Motief stockboekje vogels en dieren 3,00

107 Nederland stockboek kindervelletjes p 15,00

108 Nederland Unie album met zegels p 15,00

109 Nederland Davo album met zegels g 12,50

110 Belgie blok 7 p 120,00 20,00

111 Belgie blok 8 p 62,00 12,00

112 Belgie blok 9 p 25,00 5,00

113 Belgie blok 10a o 17,00 3,00

114 Belgie blokken 13-14 o 14,00 2,00

115 Belgie blok 15 o 20,00 3,60

116 Belgie blok 16 o 20,00 3,60

117 Belgie blok 17 p 16,00 3,00

118 Belgie 488-495 g 24,00 4,00

119 Belgie 496-503 g 15,00 3,00

120 Motief stockboek vogels g 5,00

121 Motief stockboek schepen etc. g 5,00

122 Motief reptielen, dierenriem etc. g 5,00

123 Berlijn map eerste dag  bladen g 5,00

124 Libanon stockboek g 5,00

125 Egypte stockboek g 5,00

126 Maleisie stockboek g 5,00

127 Nederland PZB 48+49 g 17,00 4,00

128 Nederland Jaarcollectie 1980 +pzb 21a,25a p 26,40 5,80

129 Nederland 279-282 o 33,50 8,00

130 Nederland 332-349 g 121,75 25,00

131 Wereld emmer 2 kg onafgeweekt g 6,00

132 Nederland PZB 53 a-d p 20,00 3,00

133 Nederland 24 puntstempels op nr 7 en 8 g 5,00

134 Nederland 40 puntstempels op nr 19 g 8,00

135 Nederland 44 puntstempels op nr 21 - 26 g 10,00

136 Suriname 183-186+257-273+285-294 o 64,00 6,00

137 D.D.R. 10 blokken/velletjes g 40,00 6,00

138 Belgie serie 135-149 incl. 5 FRANKEN g 200,00 35,00

139 Duitsland stocxkboekje 15 PZB's p 250,00 20,00

140 Duitsland dik stockboek Reich,DDR,Berlijn etc p/o/g 300,00 30,00

141 Nederland DAVO nr 1 1852-1944 o/g 200,00 25,00

142 Duitsland geall.bez. 108-110 g 45,00 9,00

143 Duitsland Bund 111-112 g 45,00 9,00

144 Duitsland Bund 113-115 g 140,00 20,00

145 Duitsland Bund nr 116 g 48,00 5,00

146 Duitsland Bund nr 121 g 50,00 10,00

147 Duitsland Bund nr 139 g 80,00 16,00

148 Duitsland Bund 148-150 g 25,80 2,60

149 Duitsland Bund 141-142 g 100,00 20,00

150 Duitsland Bund 166+235-236 g 35,00 5,00
totaal 1.101,70

Veiling 441 Februari 2018
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 West-Brabantse Verzamelaardag  11-11-2017

 

 

De Oosterhouter Post digitaal
 
Als u wilt kunt u de Oosterhouter Post ook per e-mail ontvangen. U hebt de OP dan een week
eerder in huis en het bespaart ons drukkosten. Maar ook als u NAAST de papieren OP deze
digitaal wilt ontvangen kan dat.
Even doorgeven aan rien.kooiman@kpnplanet.nl
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 Gezond door sport - niet alleen van de laatste tijd
 
Lang geleden was men ook al overtuigd van het feit dat sport en beweging
de gezondheid ten goede komt. Ruim tweehonderd jaar geleden, op 19
juni 1811 begon Ludwig Jahn (1778-1852) in Berlijn, op de Hasenhei-
de net buiten de stad,  met het geven van openbare turnlessen . Nu waren
deze lessen niet alleen idealistisch bedoeld. Ze waren vooral ook bedoeld
om jonge mannen voor te bereiden op lichamelijke inspanningen die ze
zouden moeten leveren in de strijd tegen de toenmalige bezettingsmacht
van Napoleon. Het turnen van Jahn, in verenigingsverband, zou later de
basis vormen van het turnen en de gemeenschappelijke sportbeleving in
Duitsland. Jahn begon zijn sportlessen in 1810 met de leerlingen van het
Grauen Kloster, waarmee hij op de schoolvrije middagen lichaamsoefe-
ningen gaf in de open lucht van de Hasenheide. De basis was algemene
oefeningen, echter het uitgangspunt was ook dat in die tijd het Deutsche
Reich bezet was door de legers van Napoleon. Er waren veel organisaties
met als uitgangspunt de Duitse Eenheid, bewegingen die zich tegen de

vijand wilden verzetten waarbij spelenderwijs het turnen een middel was. Het turnen van Jahn was een
soort van veldoefening met klimoefeningen, turnen aan het zelfgebouwde rek en andere apparaten en
evenwichtsoefeningen. In het begin dienden de takken van bomen als oefenmiddelen.
 
Turnvater Jahn, zoals hij werd genoemd,  in 1778 in Prignitz geboren als
zoon van een dominee, werkte als leraar Duits en geschiedenis. In 1802
werd hij beïnvloed  door de ideeën van Ernst Moritz Arndt en in 1807
ontmoette hij de pedagoog Johann Christoph Friedrich GutsMuths, wiens
boek ‘Gymnastik für die Jugend’ veel invloed had op zijn denken en doen.
Uitgangspunt van Gutsmuths was gymnastiek als basisles aan scholen,
Jahn wilde de oefeningen in de vrije natuur en beschikbaar voor iedereen.
Zijn oefenterrein werd door honderden jongemannen bezocht, een
nieuwtje dat zich snel verspreidde. In heel Duitsland ontstonden oefen-
plaatsen. Uitgangspunten voor de oefeningen op de Hasenheide waren
eigenlijk on-Duits. Men tutoyeerde elkaar en men droeg uitsluitend grijze turnkleding, om te voorkomen
dat er sociale grenzen zouden zijn tussen de deelnemers. In de pauze werden uitsluitend Duitse liederen

gezongen en er werden voordrachten gehouden over de Duitse
geschiedenis. Anderzijds bedacht hij het woord turnen, omdat
hij gymnastiek een niet-Duits woord vond.  Jahn was nationalist
en hij wilde een eind aan de vele staten in Duitsland vooral ook
om aartsvijand Frankrijk beter te kunnen bestrijden. Jahn was
er met zijn vrienden van overtuigd dat voor de strijd tegen
Frankrijk, de zogenaamde wraakveldtocht, niet alleen een
mentale mobilisering nodig was, een staatsopvoeding voor
jonge mannen, maar ook en vooral een fysieke training voor
een oorlog.  Bij de slag bij leipzig (Völkerschlacht Leipzig  -
16-19 oktober 1813) werd Napoleon uiteindelijk door de troepen

van Oostenrijk, Pruisen, het Russische Keizerrijk en Zweden, verpletterend verslagen, maar de nationa-
le eenheid, waar Jahn  naar streefde, bleef uit. Zijn kritiek op de politieke verhoudingen in Duitsland
maakten zijn turnbeweging tot staatsvijand en in 1819 werd Jahn tot meerdere jaren gevangenisstraf
veroordeeld. De oefenplaats op de Hasenheide werd gesloten en de apparaten werden afgebroken.
25 jaar later werd het turnen op de Hasenheide weer toegestaan en werd Jahn gerehabiliteerd. Bij zijn
overlijden in 1852 was sport in verenigingsverband een welbe-
kende organisatievorm. In de twintigste eeuw werd door de
Nationaal Socialisten het nationale gedachtengoed van Jahn
misbruikt voor eigen propaganda. Ook in de DDR werd hij ge-
noemd als vrijheidsstrijder voor anderen was hij een rechts-
radicaal en een conservatieve nationalist.  In 2011 gaf de
Duitse Post een zegel van 165 cent, ontworpen door Annegret
Ehmke uit ter herdenking van het 200 jaar geleden gestichte
Turnplatz. De gravure voor de zegel werd gemaakt door Wolf-
gang Mauer en gedrukt bij de drukkerij van de Deense Post. 
 
(auteur: Anna C. van der Maade - bron Deutsche Post)
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OVVP 2013-2018

Wim van der Sanden    Theo Adriaansen         
Karel v. Vugt † Lies v. Duijne  
Theo Jansen Cees Pijpers  
Sjaan Schalken † Jack Bakx  
Henk Buiks Toon van Dongen  
Henk v.d.Kieboom   

 
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van onze vereniging in 2013 is een extra uitgave van de
Oosterhouter Post uitgebracht met de “geschiedenis” van deze veertig jaar. Wat zijn de voornaamste
gebeurtenissen in de 5 jaar daarna?
 
BOfilex
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van onze vereniging op 10 februari 2013 is samen met PV
Breda de tentoonstelling BOfilex georganiseerd. Het evenement vond plaats in het Onze Lieve Vrouwe-
lyceum in Breda van 18 t/m 20 oktober 2013. Het aantal bezoekers viel tegen. Zes leden van onze ver-
eniging hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Freek Wienhoven (voorzitter) en Cees Pijpers
(bestuurslid) wilden niet verder met BOfilex en in 2014 is de Stichting opgeheven.
Op 20 februari 2013 was intern een jubileumavond georganiseerd met o.a. een gratis bingo, verscheen
de extra uitgave van de OP en zijn er 5 persoonlijke zegels uitgegeven. Ook kregen alle leden een
waardebon van  € 7,50.

 
Bestuur
Jack v.d.Laken heeft in mei 2013 zijn functie als secretaris ter beschikking gesteld. Er waren geen kan-
didaten. Reinder Luinge werd naast voorzitter ook secretaris.
Op 18 april 2015 nam Peter Hendrickx, veilingmeester, de voorzittershamer over van Reinder Luinge.
Reinder bleef secretaris. In 2017 heeft hij aangegeven af te willen treden, maar in afwachting van een
kandidaat het werk uit te blijven voeren.
Herman Plasman heeft tijdelijk het bestuur versterkt in de periode april 2015 – september 2016. Hij stopt
hiermee omdat hij zich niet kon vinden in de samenwerking binnen het bestuur.
 
Op 14 januari 2014 werd Joop Hofkens benoemd tot “Lid van verdiensten”. Hij was 25 jaar bestuurslid.
Op 21 oktober 2015 werd Cees Pijpers gehuldigd. Hij was 40 jaar lid van onze vereniging en 35 jaar
bestuurslid, waarvan 25 als vice-voorzitter Als waardering kreeg hij de bondsspeld opgespeld.
 
Onze leden
Op 1 januari 2013 hadden we 206 leden, waarvan 5 huisgenoten. Eind 2017 telden we 174 leden,
waarvan 9 huisgenoten.
In 2013 is een enquête gehouden onder onze leden en die van de PV Breda en Baronie ’82,  over samen-
werking. 39 leden namen eraan deel. Onze leden waren tevreden over de gang van zaken van onze
vereniging; samenwerken is akkoord, fuseren niet.
Op 1 februari is Karel van Vught op 85-jarige leeftijd overleden. 16 jaar lang was hij onze voorzitter
(1984-2000) en 2 jaar bestuurslid voor in- en externe zaken. Ruim 40 jaar was hij lid. In 2006 werd hij
benoemd tot Erelid.
 
In deze periode waren 40 jaar lid van onze vereniging:

 
En 45 jaar lid: Joop Eijsermans
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Brabantse Verzamelaardag
In samenwerking met PV Breda en Philatelica West- 
Brabant Etten-Leur.
2013    24 november   Nieuwe Nobelaar, Etten-Leur
2014    15 november   de Vlieren, Breda
2015    14 november   ’t Haasje, Dorst
2016    12 november   de Linden, Etten-Leur
2017    11 november   ’t Haasje, Dorst
 
Overig 2013
-   Reinder Luinge is ook bestuurslid van de KNBF. In
2013 is door een conflict het hele bestuur afgetreden.
Reinder werd weer gekozen in het nieuwe bestuur.
-   Vanaf september 2013 zijn de verslagen van de ledenbijeenkomsten ook opgenomen in de OP en de
Nieuwsbrief.
-   Op 28 september is een bustocht georganiseerd naar Antwerpfila in Antwerpen.
 
Overig 2014
-   Geprobeerd is om een cursus “Albumbladen maken” e.d. te organiseren, o.l.v. Jan Dirk de Koning.
Hiervoor was echter te weinig belangstelling.

-   In de ledenbijeenkomst van 16 april was er ook een “wilde veiling” (41
kavels).
 -  De bijeenkomst van 18 juni werd verzet naar 17 juni i.v.m. de WK-voet-
balwedstrijd Australië – Nederland (2-3).
-   Vanaf medio 2014 is Cees Pijpers gaan werken voor het goede doel. De
opbrengst komt ten goede aan kleinschalige projecten. Hij volgde mevr.
Martinel Kielman hiermee op, die hiervoor 6 jaar lang actief is geweest.
-   In de bijeenkomst van 15 oktober vond een grote veiling plaats: 225
kavels.

Overig 2015
-   Begin 2015 is de “poststukkentafel” geïntroduceerd, verzorgd door Jan Dirk de Koning.
-   Op 17 juni vond er weer een "wilde veiling" plaats.
-   M.i.v. september was de zaal voor de ledenbijeenkomst in ’t Haasje vanaf 18.00 i.p.v. 19.00 uur open.
Dit duurde tot juni 2017.
 
Overig 2016
-   Op 27 januari vond de eerste “soosmiddag” plaats in de Bunthoef, o.l.v.
Cees Pijpers.
-   In april vond een extra grote veiling plaats:maar liefst 300 kavels.
-  In september 2016 startte Jan Dirk de Koning met een maandelijkse
postzegelquiz.
-   Op 15 oktober is er een busreis georganiseerd naar de Postex in Apeldoorn.
 
Overig 2017
-   In februari en maart zijn de ledenbijeenkomsten verzet van woensdag
naar donderdag i.v.m. het niet beschikbaar zijn van de zaal. Dit zal ook het
geval zijn in 2018.
-   Op 21 oktober is weer een busreis georganiseerd naar Postex Apeldoorn
 
Commissie Toekomst
Deze is op 22 maart 2016 van start gegaan. De bedoeling is om voorstellen te ontwikkelen van activitei-
ten die bijdragen aan het voortbestaan en dus de toekomst van de OVVP. Deze commissie heeft zich
bezig gehouden moet de voorbereiding van het jubileum in 2018 en zal daarna verder gaan.

 
Financieel
De inkomsten van onze vereniging bedroegen in 2013
€ 13.403,00 en in 2016 € 11.743,00. Een vermindering dus
van ongeveer € 1700,00. De uitgaven bleven nagenoeg gelijk,
ongeveer € 11.500,-. In geen enkel van deze jaren hadden we
echter een nadelig saldo. De financiële positie van onze vere-
niging mag als gezond worden beschouwd. En van 2011 tot
en met 2017 kon de contributie gehandhaafd blijven op € 31,00
en voor huisgenootleden € 12,50. Dit zal ook in 2018 het geval
zijn.
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Tot slot
Naast bovengenoemde feiten en gebeurtenissen moeten we niet vergeten
dat er gedurende deze 5 jaar vele activiteiten gewoon hebben plaatsge-
vonden, zoals veilingen, rondzendingen, nieuwtjesdienst, “dubbeltjesta-
fel”, voorjaars- en kerstloterij, loterijen in de Bunthoef en ’t Haasje, grote
clubactie, onze Nieuwsbrief (in dec. 2018 nr. 144!!) en Brabantse Filate-
listendagen; dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
 

Jubileumviering
De Brabantse Filatelistendag van zaterdag 3 februari 2018 zal geopend zijn van 10.00 – 16.00 uur. Be-
zoekers ontvangen een gratis consumptie.
Op zaterdag 10 februari 2018 is er een viering van 12.00 tot ongeveer 16.00 uur. Er is een brunchbuffet
voor alle leden in ’t Haasje Dorst. (Er is geen handel aanwezig.) Ook is er een grote gratis loterij, zijn er
diverse gratis consumpties en wordt er een speciale persoonlijke zegel uitgegeven.
 
r.k.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norge of Noreg - beide Noorwegen
Als je zelf Noorwegen niet in je verzamelpakket hebt, valt het wellicht wel eens op dat Noorwegen op
haar postzegels soms verschillende nationaliteitsnamen gebruikt, maar meer heb je daar dan ook niet
mee. Toch willen we nu wel eens weten wat de betekenis is van die twee verschillende namen.

 
 
De oplossing is te vinden in de Noorse taal. Beide benamingen, Norge en
Noreg betekenen hetzelfde namelijk Noorwegen. De geschiedenis van de
Noorse taal is de oorzaak. Het Noors heeft twee officiële schrijftalen  Bokmål
en Nynorsk, talen die niet door twee verschillende bevolkingsgroepen worden
gebruikt, zoals in sommige andere landen verschillende talen naast elkaar
voorkomen, maar twee talen die in hetzelfde land naast elkaar worden ge-
bruikt, zonder dat sprake is van taalgrenzen. Norge is Bokmål, Noreg is

Nynorsk.
 
Tot ongeveer het jaar 1000 na Christus werd in alle Scandinavische landen
ongeveer dezelfde taal gesproken, het Oudnoors. Na die tijd groeiden de
verschillende landen steeds meer uit elkaar en zo ontstonden het Zweeds,
Deens, IJslands enz. In Noorwegen ontstond het Middelnoors met daarnaast
verschillende dialecten in de spreektaal. In 1397 raakte Noorwegen zijn
zelfstandigheid kwijt en werd deel van de Unie van Kalmar met Denemarken
en Zweden. Zweden maakte zich in 1521 los uit de Unie. De ambtenarij in
Noorwegen was grotendeels Deens en ook wetteksten en de Bijbelvertaling waren in het Deens en in de
kerken werd Deens gesproken. In 1536 werd Noorwegen een provincie van Denemarken. In 1814 werd
na een oorlog Noorwegen aan Zweden toegewezen, Noorwegen kreeg wel een eigen parlement maar de
Zweedse koning was staatshoofd. In de eerste jaren van de Unie met Zweden had men angst voor
Zweedse invloed op de taal en de Noren hielden zich vast aan het Deens, maar toen bleek dat de Zweden
zich niet met de taal bemoeiden ontstond rond 1830 de vraag naar een Noorse schrijftaal ter vervanging
van het gebruikelijke Deens.

 
Ivar Aasen (1813-1896) reisde door Noorwegen en verzamel-
de kenmerken en woorden uit de diverse dialecten, in 1873
publiceerde hij een Noors woordenboek, het Landsmål, een
‘nieuwe’ Noorse taal naast het  tot dan toe gebruikelijke
Riksmål. Toen in 1905 Noorwegen zich afscheidde van Zweden
ontstond een beweging om te komen tot één taal. In 1929
werden de namen van beide talen veranderd. Landsmål werd

Nynorsk en Riksmål werd Bokmål (boekentaal). Na een taalstrijd die vrijwel de hele 19e en 20e eeuw
heeft geduurd, kan men nu kiezen uit niet minder dan zes verschillende taalvormen. Bokmål (Riksmål)
staat het dichtst bij het Deens en Nynorsk is eigenlijk alleen een schrijftaal, die vrijwel niet gesproken
wordt (behalve op radio en TV).
 
(Pieter Stastok)
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 Iets bijzonders

 
Ingezonden door Marc van Diessen.
(Heeft iemand informatie over het kop en schotel?)
 
 

Iets bijzonders

 
Deze enveloppe is3 x geretourneerd omdat er geen plaats (en postcode) vermeld staat op d adreszijde.
De brief is 3 maanden onderweg geweest, maar uiteindelijk wel aangekomen. Jammer dat er zoveel
gekrast is op de enveloppe (van Cees Pijpers).
 
 

 Bijeenkomst  20 december 2017
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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

OVVP 45 jaar op 10 februari 2018
 
 
Op 10 februari 2018 is het precies 45 jaar geleden dat de Oosterhoutse
Vereniging Van Postzegelverzamelaars is opgericht. Dit heugelijke feit
kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan.
 
Wij hebben dan ook als bestuur besloten om dit te vieren met een ge-
zellig samenzijn in de grote zaal van ’t Haasje te Oosterhout.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 10 februari 2018,

aanvang 12.00 uur, en is uitsluitend bestemd voor leden en huisgenootleden. Tijdens deze middag
wordt er gezorgd voor een lunch en een gratis loterij. Het is niet de bedoeling dat er wordt gehandeld.
 
Zet deze datum alvast in uw agenda.
 
Aanmelden per mail, VOOR 17 januari 2018, onder vermelding van naam en eventuele dieetwensen,
via dekoning.jandirk@gmail.com. En op al onze bijeenkomsten in de Bunthoef en ’t Haasje zullen
aanmeldingsformulieren beschikbaar zijn. Ook deze dienen VOOR 17 januari 2018 ingeleverd te zijn.
 
Eveneens in het kader van het 45-jarig bestaan zal op zaterdag 3 februari 2018 de Brabantse Fila-
telistendag een hele dag zijn. Van 10.00 tot 16.00 is dan de Bunthoef open!
 
Wij hopen u op deze dagen welkom te mogen heten.
Het bestuur.
 
 

 Contributie voor 2018
 
Het bestuur wil de contributie voor 2018 handhaven op die van de voor-
gaande 7 jaren nl. € 31,- per jaar. Ook die voor de huisgenoten blijft
€ 12,50. De voorzitter heeft dit meegedeeld tijdens de ledenbijeenkomst
van 20 september 2017 en het besluit werd door de ledenvergadering met
algemene stemmen geaccordeerd. De contributie had vóór 1 december

2017 betaald moeten zijn. Als U dat niet hebt gedaan, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk overmaken
op rekeningnummer NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver. v. Postz. verz. U kunt ook
contant betalen. Bij voorbaat dank. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons machtigt om jaarlijks
de contributie automatisch te incasseren. Op de volgende bijeenkomst zijn machtigingsformulieren
aanwezig.
 
Voor meer informatie: Rien Kooiman 0162 314956.
 

 
REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956
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