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Woensdag-
avondbijeen-
komsten:

De data voor 2017 zijn:
       - 18 januari
- 16 februari (donderdag)
- 16 maart (donderdag)
       - 19 april
       - 17 mei
       - 21 juni
       - 20 september
       - 18 oktober
       - 15 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.
Van 18.00 - ± 22.00 uur. 

 

Soosmiddag
De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Ooster-
hout, in de eerste zaal links en
wel op de laatste woensdag
van de maand - met uitzon-
dering van de maanden juli,
augustus en december -
van 13.30 tot 16.00 uur. De
middag staat onder leiding van
Cees Pijpers. Iedereen die wil
ruilen is welkom. De entree is
gratis.
De data in 2017 zijn: 25 janu-
ari - 22 februari - 29 maart -
26 april - 31 mei - 28 juni - 27
september - 25 oktober - 29
november - 27 december.

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).
 

Postzegelbeur-
zen:

De data voor 2017 zijn:
       - 7 januari
       - 4 februari
       - 4 maart
       - 1 april
       - 6 mei
       - 3 juni
       - 2 september  
       - 7 oktober
       - 4 november
       - 2 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.
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Agenda
 
voor de bijeenkomsten van woensdag 18 januari
en donderdag16 februari in Camping 't Haasje,
Vijf Eikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 - 411626
Aanvang 20.00 uur; zaal open 18.00 uur.   
 
  1.     Opening door de voorzitter
  2.     Mededelingen
  3.     Wat verder ter tafel komt en Rondvraag
  4.     Quiz
  5.     Veiling 430 (jan.)   - 150 kavels
          Veiling 431 (febr.)  - 150 kavels
  6.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  7.     Sluiting 
 

Index
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- De voorzitter     3
- Verslagen bijeenkomsten     4
- Bij de voorkant (Oelbert gymnasium)           5
- Bob Dylan     7-8
- Snoepfabriek Oosterhout     8
- Fotopagina / Onze leden   10
- Veiling lijsten jan-febr   11-14
- Iets bijzonders   15 en 20
- Mooiste item in verzameling   17
- Het vrijheidsbeeld   21

 Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
Een jaar is weer voorbij! Wat gaat  het snel en zijn we allemaal ook weer
een jaartje ouder geworden. In de wereld om ons heen is weer van alles
gebeurd  en natuurlijk ook in onze vereniging. Er zijn ons helaas weer
enkele leden ontvallen, maar gelukkig hebben we ook weer nieuwe leden
mogen begroeten.
 
De bijeenkomsten in de Bunthoef op zaterdag werden elke maand erg
goed bezocht, en ook de ledenbijeenkomsten op woensdag bij ’t Haasje
waren in 2016 elke maand erg gezellig. Ik nodig 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 dan ook alle bestuursleden en alle medewerkers,
hartelijk danken voor hun inzet. Wij hopen dat we ook in 2017 weer op
jullie mogen rekenen.

 
Er zijn voor het komende jaar al weer enkele plannen in voorbereiding en in 2018 hebben we weer een
jubileum te vieren.
 
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.
 
 

 
 
 
       Maak er weer een goed nieuwjaar van.
  
       Geniet ervan, zo vaak het kan. 
 
       Veel postzegelplezier, ook in 2017.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledenbijeenkomst 16 november 2016:
 
Het was een uiterst gezellige en druk bezochte ledenbijeenkomst op woensdag 16 november, waar de
voorzitter 55 leden kon begroeten.
 
De mededelingen:
- Brabantse Verzamelaardag is gehouden op zaterdag 12 november 2016 in Etten-Leur.
  Prima organisatie, mooie zaal.
- Op woensdag 30 november zal weer een soosmiddag worden georganiseerd.
- De contributie voor 2017 blijft gelijk aan die voor 2016 (€ 31,00). De voorzitter vraagt de leden hun
  contributie voor 2017 voor december te willen overmaken.
- De vergaderdata voor 2017 zijn vastgesteld. Worden gepubliceerd in OP en Nieuwsbrief.
N.B.:  De data in februari en maart zijn verplaatst van de woensdag naar de donderdagavonden i.v.m.
het niet beschikbaar zijn van de grote zaal.
Quiz:
Hierna presenteerde Jan-Dirk de Koning de quiz, waarin de kennis van de filatelie en postzegels – met
name de Nederlandse – op de proef wordt gesteld. Er wordt met veel enthousiasme  deelgenomen. Er
wordt gespeeld om de beste totaalresultaten aan het eind van het seizoen.
Veiling:
De veiling werd enigszins gehinderd door opstartproblemen met de computer, maar kon uiteindelijk toch
vlot worden afgewerkt. De heer W. van Geloof won de lotto.
 
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

Ledenbijeenkomst 21 december 2016:
 
Op de feestelijke eindejaar bijeenkomst op 21 december 2017
kon de voorzitter meer dan 80 bezoekers begroeten. In de
prachtig versierde zaal sprak de voorzitter een woord ter her-
denking voor de overledenen van het afgelopen jaar, hij heette
onze nieuwe leden welkom en hij wenste de zieken een spoedig
herstel. Verder een woord van dank aan Cees Pijpers voor zijn
activiteiten met de Grote Clubactie, waarmee hij voor de vere-
niging € 360,00 verdiende. Ook werd Joop Hofkens bedankt
voor de vele grandioze verlotingsprijzen die hij ook dit jaar bij
elkaar heeft gebracht.
 
Op deze laatste ledenbijeenkomst van het jaar vieren wij onze
jubilarissen. Leden die al lang lid zijn van onze vereniging verdienen het in het zonnetje te worden gezet.
De volgende leden zijn dit jaar 25 jaar lid: De heer J. Buwalda, Oosterhout; de heer J. de Jong, Made;
de heer J. van Strien, Oosterhout en  40 jaar lid zijn: de heer B. Schalken, Geertruidenberg; de heer J.
Bakx, Almere; de heer H. Buiks, Dongen. Zij ontvangen een presentje en voor de veertigjarig jubilarissen
is er bovendien een oorkonde van waardering. Ook de 30- en 35-jarige leden worden genoemd.

 
- Er was verder een dankwoord voor de vele vrijwilligers, die
door hun inzet de vereniging draaiende houden, zoals de me-
dewerkers van de dubbeltjestafel en de rondzendleiders. 
- Verder een woord voor de leden die hun contributie nog niet
hebben overgemaakt: een vriendelijk en dringend verzoek de
contributie aan de penningmeester over te maken.
- Hierna werden de notulen van de ledenbijeenkomsten van
september en oktober goedgekeurd en vastgesteld.
- De quiz van Jan-Dirk de Koning kon niet plaats vinden van-
wege alle andere activiteiten op deze avond.
- Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt, waarna de
veiling vlot werd afgewerkt en afgerekend.
 

- De avond werd afgesloten met de grote eindejaarsverloting, waarna veel aanwezigen met een mooie
prijs huiswaarts gingen.
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Bij de voorkant
 
Het Sint-Oelbertgymnasium komt voort uit het kleinseminarie
van de paters Kapucijnen. De school is niet altijd in Oosterhout
gevestigd geweest. In 1887 kozen de paters Langeweg als plaats
waar ze hun priesterstudenten wilden gaan opleiden. Tijdens
de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog ging dat gebouw
verloren. Na rijp beraad besloot men de nieuwbouw in Ooster-
hout te situeren. Het schooljaar 1954/55 was het eerste Oos-
terhoutse cursusjaar. Het klein-seminarie telde in dat jaar on-
geveer 150 studenten. Het kreeg op 1 september 1955 bij
Koninklijk Besluit het ‘ius promovendi’ en werd daarmee een
erkend gymnasium. Vanaf 1959 werden externen toegelaten.
Bij die gelegenheid werd de naam van de school veranderd in

‘Sint-Oelbertgymnasium/seminarie Paters Kapucijnen’.

De naam Sint-Oelbert houdt de herinnering levend aan een plaatselijke heilige, die het tot dan toe in zijn
eigen geboortestreek nauwelijks tot enige bekendheid, laat staan verering, had kunnen brengen. Spoedig
na de openstelling van het gymnasium voor externen werden de eerste niet-katholieke leerlingen toege-
laten en in 1966 de eerste meisjes. In 1967 werd het klein-seminarie gesloten. Vanaf dat moment
groeide de school uit tot een middelgroot gymnasium met een duidelijke streekfunctie. Op 5 mei 1972
werd de Stichting Seminarie Paters Kapucijnen omgezet in de Onderwijsstichting Sint-Oelbert. De school
werd daarmee onafhankelijk van de orde. Er waren nog wel paters als docent aan de school verbonden.
De laatste pater ging in 1986 met pensioen. Het Sint-Oelbertgymnasium telt thans ongeveer 730 leer-
lingen, bijna evenveel jongens als meisjes. Ongeveer de helft van de leerlingen komt uit Oosterhout.
 
Sint-Oelbert
Molanus, in de zestiende eeuw hoogleraar aan de universiteit van Leuven, schrijft in zijn boek ’Indiculus
Sanctorum Belgii’ het volgende: “De heilige Oelbert was een boer in Oosterhout, een dichtbevolkt dorp
bij Breda, in het bisdom Antwerpen. De inwoners van de plaats hebben het volgende over hem vernomen
van hun voorouders. Toen enkele rovers op heterdaad waren betrapt, vluchtten zij over een akker, waar
Oelbert, vermoeid van het ploegen, in slaap gevallen was, en bij de slapende man legden zij hun zwaard
neer, nog vol bloedsporen. Hun achtervolgers stuitten op Oelbert en doodden hem, omdat ze dachten dat
hij één van de rovers was. Maar het onthoofde lichaam droeg op hoogst wonderbaarlijke wijze het afge-
hakte hoofd naar een kapelletje, niet ver daar vandaan. En – zo vertelt men – uit eigen beweging voerden
de trekdieren die hij voor de ploeg gebruikt had, zonder voerman, het materiaal aan voor de bouw van
een nieuwe, grotere kerk.”
 
(Met toestemming overgenomen van de website van het Oelbertgymnasium. Ons medelid Willem-Jan van
der Zanden is docent Wiskunde en Economie aan dit gymnasium.)
De Oosterhoutse kunstenaar Niel Steenbergen vervaardigde o.a. 3 bronzen penningen voor het gymna-
sium. Een afbeelding van de Heilige Oelbert heb ik niet kunnen vinden.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1969 (draagpenning Leerlin-
genvereniging): een zittend fi-
guur met boek en met opschrift:
‘BONA VEN TVRA’. Met rand-
schrift: ‘AVT PRODESSE AVT DE-
LECTARE’ (hetzij ten voordeel
strekken, hetzij bekoren).
 
 

In 1968: het schip van Sint-Oel-
bert met de rector als stuurman
en het gemeentewapen van Oos-
terhout, opschrift: 'O NAVIS RE-
FERENT IN MARE TE NOVI FLUC-
TUS' ('O schip, nieuwe golven
zullen je naar de zee voeren')

In 1986 (de wijsheidspenning):
naakte hurkende godin Minerva
met een uil in de linkerhand, met
links een zegepalm als ornament.
Randschrift: 'PARVUM NON PARVI
HONORIS PIGNUS' ('Wie 't kleine
niet eert is 't grote niet weerd')
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Bedrijfscatering Exclusieve
catering

FeestlocatiesPartycateringPartycatering

partyservicevermeulen.nlOosterhout 0162 - 45 56 28

Party-Service

Vermeulen,
Uw cateraar voo

r

 uit en thuis!

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

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

     Afscheid nemen
 begint bij vasthouden 
 wat je lief is.
Afscheid nemen is de enige 
zekerheid die het leven ons 
biedt. Als het eenmaal zo ver is, 
wilt u dat het een persoonlijk 
afscheid wordt, dat recht doet 
aan uw overleden dierbare. 
Maatwerk dus! Een afscheid 
dat u bijblijft en houvast
biedt voor de tijd daarna.
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Bob Dylan
 
In de media keek men vreemd op toen op 13 oktober 2016 aan Bob Dylan de No-
belprijs voor Literatuur werd toegekend. Hij is de eerste schrijver van songteksten
aan wie deze prijs wordt toegekend; dit jaar geen literaire auteur dus. En er waren
voor- en tegenstanders. Is het schrijven van liedjes ook literatuur? Toch was Dylan
al jaren kanshebber en ieder jaar is er wel een groep fans die hem voordroeg voor
deze prijs. Een woordvoerder van het comité zegt dat de prijs naar de zanger gaat
vanwege zijn poëtische teksten en belangrijke bijdrage aan de Amerikaanse muziek.
 
En liedjes schrijven kan hij. Jean-Michel Margotin heeft en boek geschreven over de
bijna 500 songs die Dylan schreef. Een boek met 704 pagina’s en het weegt 2,7 kg.
Dylan wordt beschouwd als een van de grootste songwriters van de Verenigde-
Staten van Amerika in de twintigste eeuw. En hij heeft wel meer  prijzen gewonnen
en onderscheidingen gehad. Vanwege zijn grote betekenis voor de Noord-Ameri-
kaanse muziekcultuur werd hem in 2012 de Presidential Medal of Freedom toegekend door president
Barack Obama. En in 2001 won hij een Academy Award (Oscar)  voor Things have changed, de titelsong
van de film Wonder Boy. En voor zijn cd 'Time Out Of Mind' ontving hij een Grammy Award , de hoogste
onderscheiding in de muziekindustrie. Verder ontving hij in 2008 de Pulitzerprijs, die in de VS beschouwd
wordt als de meest prestigieuze literaire onderscheiding.

 
Bekende songs van Bob zijn: 'Knockin' on heaven’s door', 'The times they are a-
changing', 'Forever Young', 'I want you',  'Blowin' in the Wind' , 'Like A Rolling Stone'.
Naast zingen speelt Bob gitaar, basgitaar, mondharmonica, orgel, piano, en accor-
deon. Elf Friese artiesten presenteerden in november 2010 een cd met nummers
van Bob Dylan in het Fries. Bij de presentatie brachten o.a. Jan Tekstra, tekstschrij-
ver van Marco Borsato, en Twarres Friese Dylan-lied-
jes ten gehore. De vertalingen van de liedjes hebben
titels als: Roffel op e himeldoar (Knockin' on heaven's
door) en Ruzjend yn e wyn (Blowin' in the wind).
 
Bob Dylan is geboren als Robert Allen Zimmerman
op 24 mei 1941 in Duluth, Minnesota. Naar joods

gebruik kreeg hij bij de besnijdenis zijn joodse naam Shabtai Zisel ben
Avraham. Hij was voor een korte periode aanhanger van een Pinksterge-
meente-achtige kerkgemeenschap in Californië.
 
De eerste weken na de bekendmaking van de prijs heeft Bob helemaal niet gereageerd. Dylan reageerde
niet op telefoontjes van de organisatie en zei in het openbaar niets over de prijs. Vreemd, want het is
niet alleen een hele eer, maar je krijgt ook nog eens  8 miljoen Zweedse kronen (ruim 830.000 euro) al
is hij toch al rijk genoeg. (Een beetje arrogant figuur? Misschien? Want toen hij in 2015 optrad in Carré
en een medewerkster hem na afloop bloemen wilde aanbieden, hoefde hij ze niet.) Maar een paar weken
na de bekendmaking heeft hij toegezegd de Nobelprijs alsnog te accepteren  Hij vindt de toewijzing 'een
grote eer' en was 'sprakeloos' toen hij het nieuws vernam, was zijn reactie.Hij heeft een speech geschre-
ven die tijdens de Nobelprijs-uitreiking op 10 december is voorgelezen. Zelf was hij niet aanwezig.

 
Naast zijn muziek was Dylan ook een kunstenaar. Hij schildert en tekent.
In 2007/2008 hield hij zijn eerste expositie van 135 waterverfschilderijen
en aquarellen. Later volgden meer exposities, o.a. in
New York en Londen; vaak had hij hiervoor inspiratie
opgedaan tijdens zijn reisen door China, Japan, Korea
en Vietnam. In november 2016 stelde de Halcyon
Gallery in Londen een reeks landschapsschilderijen
van Bob Dylan tentoon.
 
Er wordt verteld dat Bob Dylan tijdens Europese
tournees wel eens een bezoekje bracht aan het
noorden van Groningen. Hij ging dan fietsen in de
buurt van Noordpolderzijl. Hij vond het Hogeland
mooi. De streek, het landschap, deed hem denken
aan het gebied waar hij vandaan kwam, Duluth,
Minnesota. Henk Scholte, een Nederlands folkzanger,
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 Smits-van Gils snoepfabriek in Oosterhout
 
Rond 1850 was er niet
veel industrie in Ooster-
hout, maar rond 1858-
-1870 kwamen er 2 sui-
kerbietenfabrieken bij.
 Al snel volgden de sui-
kerbakkers. De eerste
waren Bernhard de
Hoog (1873) en Smits-van Gils (1883). Zij hadden
het vakmanschap in Brussel geleerd. Later volgden

er meer. De Hoog en Smits-van Gils maakten koek, nougat en pepermunt. Ze hadden uiteraard een
aantal opgeleide vakmensen in dienst, maar boden vooral on- of laaggeschoold werk voor jongeren en
meisjes. Ze werkten al veel met machines (mengen, roeren, bakken), maar er was ook veel handkracht
(een deel van het verwerkingsproces en het inpakken was handwerk, dat ook als thuiswerk werd gedaan).
Het spreekt vanzelf dat de lonen hiervoor niet hoog waren. Toch was het voor veel gezinnen een belang-
rijke bron van inkomsten.

 
André Smits was geboren in Breda. Na
zijn opleiding trad hij in dienst van
Bernard de Hoog. In 1882 trouwde hij
met Wilhelmina van Gils en begon hij
een eigen koek- en suikerbakkerij in
een pandje in de Klappeijstraat. Hieruit
volgde een suikerwerk fabriek ge-

naamd Smits-van Gils. Hij startte zijn zaak als een
winkel, maar zijn bedrijf zou uitgroeien tot de groot-
ste suikerwerkfabriek in Oosterhout. Door ziekte van
de heer Smits kwamen er een aantal moeilijke jaren maar toch kon het echtpaar Smits-van Gils in 1896
een groter pand op de hoek Arendstraat / Kleine Braak betrekken. Het bedrijf bleek succesvol en in 1908
opende hij een filiaal op de Heuvel in Tilburg. In 1916 bouwde hij een flinke fabriek aan de Kleine Braak.
Eind twintiger jaren werd het huis met tuin van Charles Fick aan de Keiweg gekocht. In de tuin werd een
tweede fabriekspand gebouwd en de twee panden in de Kleine Braak werden met een luchtbrug verbon-
den. Bij het vijftig-jarig bestaan in 1932 werkten er ruim 100 mensen voor Smits. Door de forse stijging
van de lonen in de beginjaren 60 moesten veel snoepfabrieken sluiten en ook Smits-van Gils moest zijn
bedrijf eind jaren zestig staken.

 
(Gegevens ontleend aan
een artikel van de
Heemkundekring Oos-
terhout; de foto’s zijn
afkomstig van Joop Hof-
kens.)
 
r.k.
(En nu heb ik mijn laatste oortje versnoept.)

 
 
 
entertainer en presentator, was op een goede dag in Noordpolderzijl en
stapte ’t Zielhoes binnen. “Hou is t?”, vroeg Henk aan de waard, de fa-
meuze (inmiddels overleden) Siert van Warner. “Rustig”, was het ant-
woord, “d’r zit allennig n gekke Amerikoan aan de bar kovvie te drinken.”
Waarop de blik van Scholte richting hoek van de bar ging en hij bijna een
hartverzakking kreeg: Bob Dylan. Scholte begon vervolgens tegen de
kroegbaas uit te varen: “Dat is gain gekke Amerikoan. Waist doe wel wie
dat is??!! Dat is Bob Dylan!!!” Van Warner was bepaald niet onder de
indruk: “Dat kin mie hailemoal niks schelen. As hai zien kovvie moar
betoalt.”
 
- De door Bob Dylan met de hand geschreven en ondertekende songtekst
  van 'Blowin' in the Wind' uit 1962 is 11 december j.l. in New York geveild
  voor 308.000 euro.
- Bob geeft op zondag 16 en maandag 17 april 2017 optredens in de Heineken Music Hall in Amsterdam. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Van Dieten Postzegelveilingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV
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 West-Brabantse Verzamelbeurs 12-11-2016

 

Kerstbijeenkomst 21-12-2016

Onze leden
 
Op 30 november 2016 meldde zich bij de soos in De Bunthoef als nieuw lid bij onze vereniging: mevr.
E.M. Vergers-Vallenduuk uit Geertruidenberg.
Welkom en veel postzegelplezier!
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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagavondbijeenkomst van 18 januari liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland-Duitsland-België-Engeland-Noorwegen-Zweden-Denemarken-Finland-IJsland-Luxemburg
 

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

1 Engeland Y1800-1803 op FDC g 14,00 2,60

2 Engeland 1498-1507 op FDC g 18,00 3,40

3 Engeland 1508-11+1525-28 op FDC g 18,00 3,60

4 Engeland 1529-32+1533-38 op FDC g 17,50 3,00

5 Engeland 1539-44+1545-49 op FDC g 21,00 4,00

6 Engeland 1550-59 op FDC g 14,00 2,60

7 Engeland 1560-64+1567-71 op FDC g 17,00 3,00

8 Engeland 1582-86+1587-95 op FDC g 16,50 2,80

9 Engeland 1588-92+1619-23 op FDC g 19,00 3,60

10 Engeland 1634-37+1640-44 op FDC g 18,00 3,40

11 Duitse Rijk Samendruk S3 o 24,00 3,00

12 Duitse Rijk 11 series + diversen g 85,00 2,00

13 Belgie 625-630+647-652 g 5,65 1,40

14 Belgie 653-660+716-724 g 6,30 1,40

15 Belgie 1272-77+1287-89 g 4,60 1,00

16 Belgie 1233-38+1281-84 g 6,60 1,00

17 Belgie 14 series w.o. 1150-58 g 1,00

18 Diversen 10 lege stockboeken 1,00

19 Nederland 279-282 g 15,00 3,00

20 Nederland 293-295 p 15,00 3,00

21 Nederland 296-299 g 8,50 2,00

22 Nederland 332-345 g 10,80 2,60

23 Nederland 474-489 g 23,50 5,00

24 Nederland 583-587 p 22,00 4,40

25 Nederland 637-640 g 16,00 3,20

26 Nederland nr 219 o 25,00 6,50

27 Nederland 236-237 o 5,00 1,40

28 Nederland nr 243 o 32,00 8,60

29 Nederland nr 238 o 22,50 6,00

30 Nederland nr 260 o 24,75 6,60

31 Nederland 325-326 o 4,75 1,40

32 Nederland blok 2519 p 11,50 6,60

33 Nederland blok 2578 o 11,00 3,00

34 Nederland vel 2658-2663A p 10,80 3,00

35 Nederland vel 2658-2663B p 12,50 3,60

36 Nederland blok 3362 o 9,50 2,40

37 Canada/St.Pierre stockboek g 5,00

38 Midden+Zuid Amerika stockboek g 5,00

39 Caraibisch gebied stockboek g 3,00

40 Midden Oosten stockboek 4 g 1,00

41 Midden Oosten stockboek 3 g 1,00

42 Midden Oosten stockboek 2 g 1,00

43 Midden Oosten stockboek 1 g 1,00

44 Belgie/Frankrijk stockboek g 1,00

45 D.D.R. /Duitsland stockboek g 1,00

46 Midden/Zuid Amerika stockboek g 1,00

47 Wereld verrassingsdoos g 5,00

48 Bund/Berlijn stockboek p 495,00 7,00

49 D.D.R.  stockboek 1952-1969 g 4,00

50 D.D.R. stockboek 1970-1981 g 5,00

51 Oostenrijk diversen in map g 2,00

52 Nederland stockboek 1981-1989 p 267,00 10,00

53 Indonesie stockboek p 10,00

54 Nederland 12 kinderblokken p 70,00 5,00

55 Berlijn stockboek p/g 402,00 7,00

56 Nederland stockboekje p 215,00 9,00

57 Duitsland Baden Porto 1-3 o 55,00 10,00

58 Duitsland Helgoland 8-10 o 150,00 15,00

59 Duitsland Helgoland 17-18 o 195,00 16,00

60 Duitsland Turn Taxis10,20-21,32-34 g 96,00 8,00

61 Duitsland Wurtemberg Dienst 144-49+258-70 o 35,00 4,00

62 Bezetting Franse zone 1-13 g 250,00 20,00

63 Franse Zone Baden 14-27 o 16,00 3,40

64 Franse Zone Baden blok 1B o 35,00 7,60

65 Franse Zone Baden 42a-45a o 45,00 9,00

66 Franse Zone Baden 47-49 o 16,00 3,00

67 Nederland album 1926-1970 g 5,00

68 Nederland 1957-1966 g 14,00 2,40

69 Nederland 1974-1983 g 13,00 2,60

70 Nederland 641-645 g 22,00 2,20

71 Nederland 671-675 g 25,50 2,60

72 Nederland 166-168 g 7,50 1,60

73 Nederland 487-489 g 18,50 2,00

74 Nederland 141-143 g 16,00 1,60

75 Nederland 5 series g 33,00 5,00
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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 Nederland 617-640 g 8,20 1,00

77 Berlijn 765-768 g 8,00 1,60

78 Belgie 2376+2276 strook van 4 p 6,50 1,60

79 Berlijn nr 106 g 20,00 2,00

80 Wereld stockboek met iets Canada g 3,00

81 Oostenrijk/Duitsland stockboek  g 5,00

82 Amerika/N.Zeeland stockboek g 5,00

83 Nederland DAVO album met zegels g 10,00

84 Berlijn 136-137 g 6,00 1,00

85 Belgie 1999+2018   blokken 56-57 g 7,50 1,60

86 Belgie nr 41 g 40,00 6,00

87 Belgie nr 51 g 20,00 4,00

88 Belgie 68-70 p 27,00 4,00

89 Belgie 71-73 p 25,00 4,00

90 Belgie 129-131 p 65,00 10,00

91 Belgie 132-134 p 360,00 55,00

92 Belgie nr 301 p 135,00 20,00

93 Belgie 240-244 o/p 8,00 1,60

94 Belgie 221-233 p 275,00 40,00

95 Berlijn nr 10 g 60,00 9,00

96 Berlijn nr 63 g 50,00 7,60

97 Berlijn nr 72 g 40,00 6,00

98 Berlijn nr 108 g 55,00 8,00

99 Duitse Rijk blok 9 p 320,00 35,00

100 Duitse Rijk blok 11 p 340,00 35,00

101 D.D.R. stockkaart MH 3+Hb 12-15 p 30,00 4,60

102 D.D.R. stockboek diversen p/g 10,00

103 D.D.R. doublettenboek 1953-1983 g 15,00

104 Nederland stockboek vanaf 1947 p/o 500,00 30,00

105 Belgie blok 26 Anseele p 220,00 45,00

106 Duitsland blok Rembrandt p 5,00

107 Belgie nr 1+2a g 150,00 15,00

108 Belgie nr 3-5 g 250,00 25,00

109 Belgie nr 6-8 g 144,00 12,50

110 Belgie nr 9-12 g 250,00 25,00

111 Belgie nr 23 o 85,00 10,00

112 Belgie stockkaart diversen g 110,00 10,00

113 Belgie stockkaart diversen g 165,00 12,00

114 Belgie stockkaart diversen g 99,00 8,00

115 Belgie stockkaart diversen g 250,00 25,00

116 Nederland stockkaart diversen p/g 60,00 5,00

117 Nederland stockkaart diversen g 57,00 4,00

118 Nederland stockkaart diversen g 64,00 5,00

119 Berlijn diversen 1948 g 152,00 10,00

120 Berlijn diversen 1948-49 g 40,00 3,00

121 Berlijn diversen 1959-61 p 82,50 7,00

122 Nederland Port 1-2 g 35,00 5,00

123 Ned. Indie nr 209 o 25,00 5,00

124 Duitsland Bund nr 166 g 30,00 4,60

125 Duitsland Bund nr 170 g 30,00 5,00

126 Nederland kindblok 983 op FDC bes 22,50 4,00

127 Nederland kindblok 983 op FDC onb 27,00 4,60

128 Nederland kindblok 1001 op FDC bes 17,00 3,00

129 Nederland kindblok 1001 op FDC onb 22,50 4,00

130 Nederland kindblok 1024 op FDC onb 10,00 2,00

131 Nederland 518-533 g 13,50 2,00

132 Nederland 747-751 g 12,20 2,40

133 Nederland 1957-1966 g 12,00 2,40

134 Bosnie Cept p 16,00 3,20

135 Italie Cept 2007 g 3,00 1,00

136 Roemenie Cept 2007 p 7,00 2,00

137 Turkije Cept 2007 p 5,00 2,00

138 Montenegro Cept 2008 p 3,00 1,60

139 Hongarije Cept p 8,20 2,00

140 Rusland stockboek g 7,60

141 Engeland 4 series 2003-2004 g 45,00 7,00

142 Engeland 4 series 2004 g 51,00 8,00

143 Liechtenstein diverse series op kaart g 50,00 7,60

144 Berlijn PZB's 11 t/m 15 p 128,00 13,00

145 Duitsland Bund Blok 2 + zegels g 85,00 10,00

146 Duitsland Bund 10 blokken op kaart p 54,00 8,00

147 Faroer stockkaart series blokken etc. g 130,00 10,00

148 D.D.R. 1950-1951 diversen op bladen o 75,00 10,00

149 D.D.R. 1952-1953 diversen op bladen o 200,00 20,00

150 D.D.R. blok 19 g 100,00 15,00
totaal 1.056,20
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DEBBELTJESTAFEL
Op de DONDERDAGAVONDbijeenkomst van 16 februari liggen de volgende boeken ter inzage:
Frankrijk-Spanje-Italië-San Marino-Griekenland-Cyprus-Oostenrijk-Zwitserland-Europa cept-
Australië-Canada-Nieuw Zeeland-USA

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

1 Belgie stockboekje g 2,60

2 Duitse Rijk album 1873-1945 g 1.600,00 35,00

3 Berlijn stockboekje p 120,00 5,00

4 Duitse Gebieden stockboekje g 225,00 10,00

5 Duitse Rijk stockboekje g 450,00 12,00

6 Spanje stockboekje p 5,00

7 Oude duitse Staten stockboekje g 850,00 25,00

8 Indonesie/Suriname stockboek p 5,00

9 Nederland 14 kinderblokken p 5,00

10 Wereld stockboekje g 4,00

11 F.Zone Baden 50-52 o 20,00 4,00

12 F.Zone Baden 53-57 o 15,00 3,00

13 F.Zone Rheinland 46-50 o 23,00 4,00

14 F.Zone Rheinland 46-48+51-52 o 20,00 4,00

15 F.Zone Rheinland 49-52 g 78,00 8,00

16 F.Zone Wurttemb. 38-39+44-46 o 25,00 4,40

17 F.Zone Wurttemb. 47-52 o 21,00 4,00

18 Geall. Bezetting 69-72 p 16,00 3,00

19 Geall. Bezetting 103-105 (2x) p/g 25,00 3,40

20 Ned. Overzee Davo album 1956-1972 p/o/g 10,00

21 Belgie blok 55 + zegel 1983 g 6,00 1,00

22 Wereld doos met 23 sigarendoosjes g 5,00

23 Noord Europa stockboek g 10,00

24 Nederland DAVO album 1960-1969 g 10,00

25 Zwitserl/Oostenrijk stockboek g 3,00

26 Zuid Afrika PZB kunst p 2,00

27 Belgie spoorweg 428-431 p 15,00 3,00

28 Wereld doosje FDC's + stockboek 3,00

29 Wereld stockboek g 3,00

30 Nederland FDC-album 35 fdc's bes 3,00

31 Nederland FDC E10 100 jaar bes 120,00 12,00

32 Nederland FDC E 27 Europa bes 50,00 5,00

33 Nederland FDC E 36 Kind bes 25,00 3,00

34 Nederland FDC E 31 Rode kruis bes 17,50 2,00

35 Nederland FDC E 38 Zomer bes 25,00 3,00

36 Duitse Rijk 364-367 g 35,00 5,00

37 Duitse Rijk LP 529-539 g 95,00 10,00

38 Berlijn dik stockboek diversen p 400,00 12,50

39 D.D.R. dik stockboek diversen p/g 300,00 10,00

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

41 Berlijn diversen op kaartje g 160,00 10,00

42 Berlijn/Bund diversen op kaartje p 115,00 7,00

43 Nederland 4 series p 50,00 4,00

44 Nederland 3 series p 69,00 6,00

45 Nederland 3 series p 57,00 5,00

46 Nederland 4 series p 56,00 5,00

47 Nederland 3 series p 38,00 3,00

48 Nederland PZB 1 en 2 p 22,00 4,00

49 Duitsland stockkaart diversen g 80,00 6,00

50 Duitsland 235-36 + 270-73 p 31,00 3,00

51 Belgie 38-41 g 95,00 9,00

52 Belgie diversen op kaartje g 257,00 25,00

53 Belgie diversen op kaartje g 72,50 7,00

54 Nederland PZB 10a + 11b p 26,00 5,00

55 Nederland PZB 6c p 45,00 9,00

56 Nederland 5 PZB's p 15,00 3,00

57 Belgie stockkaart zegels Albert g 61,50 2,60

58 Belgie 471-477 p 47,50 3,00

59 Belgie stockkaart zegels Boudewijn p 43,00 1,00

60 Belgie stockkaart toerisme p 16,00 1,00

61 Monaco FDC blok 17 1981 onb 20,00 3,00

62 Monaco FDC blok 19 1982 onb 22,00 3,60

63 Monaco FDC blok 23 1983 onb 22,00 3,60

64 Madeira FDC blok 5 onb 15,00 2,60

65 Madeira FDC blok 6 onb 20,00 3,00

66 Azoren FDC blok 6 onb 20,00 3,00

67 Azoren FDC blok 7 onb 20,00 3,00

68 Frankrijk Brief Toulouse-Montpellier 1712 65,00 15,00

69 Nederland album 82 FDC KLM 1e vluchten bes 75,00

70 Europa 5 restant rondzendboekjes g 473,00 1,00

71 Nederland/Duitsland 5 restant rondzendboekjes g 120,00 1,00

72 Wereld doosje afgeweekt g 5,00

73 Egypte serie g 5,00

74 Wereld stockboek brieven/kaarten g 10,00

75 Belgie 777-784 o 22,00 2,20
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                               WAAG OOK EENS EEN GOKJE.  DOE MEE MET DE TOTO. 
                             VOOR 25 CENT KUN JE DE HELFT VAN DE INLEG WINNEN!                

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

76 Belgie 787-791 o 36,50 3,60

77 Belgie 814-822 o 42,50 4,20

78 Belgie 823-825 o 10,00 1,00

79 Belgie 834-840 o 33,00 3,40

80 Spanje stockboek g 3,00

81 Nw.Zeeland stockboek g 3,00

82 Ned. Overzee stockboek p/g 5,00

83 Motief treinen stockboek g 3,00

84 Frankrijk stockboek g 2,00

85 Motief blokken stockboek g 2,00

86 Suriname stockboek g 2,00

87 Nederland stockboek g 2,00

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

89 Nederland dik stockboek g 4,00

90 Hongarije stockboek 1972-1987 g 2,00

91 Hongarije stockboek 1888-1971 g 2,00

92 Joegoslavie stockboek g 2,00

93 Polen stockboek 1919-1971 g 2,00

94 Roemenie stockboek 1885-1971 g 2,00

95 Tsjechoslowakije stockboek g 5,00

96 Vaticaan/S.Marino stockboek g 3,00

97 Afrika w.o.Algerije stockboek g 5,00

98 Wereld stockboek g 2,00

99 Wereld stockboek brieven/kaarten 2,00

100 Wereld blik met zegels 1,00

101 Belgie kaartje diversen g 160,00 10,00

102 Belgie kaartje diversen g 155,00 10,00

103 Nederland PZB nr 6b p 140,00 212,00

104 Nederland PZB 6fFp+6fFq p 37,50 5,60

105 Nederland PZB 8a,b,c p 76,00 11,50

106 Nederland PZB 9a+9h p 36,00 5,60

107 Nederland PZB 6c,7a,7b p 19,00 2,60

108 Berlijn collectie in schaubek p/g 500,00 25,00

109 D.D.R. 1e dagbladen+max.kaarten g 200,00 15,00

110 D.D.R. collectie Schaubek 1967-1982 g 600,00 15,00

111 D.D.R. collectie Schaubek 1983-1990 g 500,00 20,00

112 Zwitserland 1e dagbladen 564-664 g 400,00 20,00

113 Zwitserland plaatfouten/afwijkingen etc. g 15,00

114 D.D.R. dienstmarken op bladen g 25,00 3,60

115 D.D.R. diversen op bladen p/g 120,00 10,00

116 D.D.R. Spendemarken 1-2 p 36,00 5,00

117 Duitse Alg. Bezetting nr 962 g 100,00 15,00

118 Afrika w.o. Gambia stockboek g 2,00

119 Afrika w.o. Mauritius stockboek g 4,00

120 Afrika w.o. Senegal stockboek g 3,00

121 Afrika w.o. Unganda stockboek g 3,00

122 Afrika w.o. Tunesie stockboek g 3,00

123 Afrika w.o. Z.Afrika stockboek g 3,00

124 Denemarken/Ijsland stockboek g 5,00

125 Zweden stockboek g 4,00

126 Engeland SG 157/41 + 161/43 g 140,00 14,00

127 Engeland SG 178/58 g 190,00 20,00

128 Engeland SG 209/80 + 211/82 g 220,00 22,00

129 Engeland SG 311/92 + 314/93 g 115,00 12,00

130 Nederland 538-541 p 19,00 2,00

131 Nederland 550-555 p 60,00 6,00

132 Nederland 583-587 p 22,00 2,40

133 Nederland 607-611 p 19,00 2,00

134 Nederland 612-616 p 21,00 2,00

135 Nederland 655-659 p 25,00 2,60

136 Belgie nr 375 p 65,00 10,00

137 Belgie nr 376 p 65,00 10,00

138 Belgie nr 436 p 60,00 9,00

139 Belgie 504-511 Rubens p 150,00 25,00

140 Belgie 513-518 Orval p 82,00 12,50

141 Belgie 519-526 p 65,00 10,00

142 Belgie 532-537 + 537a p 62,00 10,00

143 Belgie 556-567 + 567a p 22,50 3,60

144 Belgie nr 602 p 18,00 2,60

145 Belgie 641-646 p 16,50 2,60

146 Belgie 943-945 o 61,00 6,00

147 Belgie 955-960 o 21,00 2,00

148 Belgie 973-978 o 24,50 2,40

149 Bund/Berlijn/Finland 5 restant rondzendboekjes g 340,00 1,00

150 Spanje Cept blokken 5 restant rondzendboekjes g 1,00
totaal 1.218,80
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Iets bijzonders
 
Ons lid Urbain van Ham uit Prinsenbeek bezocht op
Open Monumentendag in september 2016 het oude
postkantoor op de Neude in Utrecht en maakte daar
de foto van de plaquette in de hal. Op de plaquette
staat vermeld: “1852-1952.  Op deze plaats werd
voor 100 jaar de eerste Nederlandse postzegel ge-
drukt in ’s Rijksmunt te Utrecht”. En daaronder:”
Aangeboden door de Utrechtsche Philatelistenveree-
niging”.
 
Op 8 september 1906 richtte een aantal jongens van
de Rijks HBS Utrecht de Utrechtse Philatelisten Ver-
eeniging op en deze bestaat nu 110 jaar. In 1922
richtte deze vereniging met enkele andere postzegel-
verenigingen, waarronder Breda,  het maandblad “De
Nederlandsche Philatelist” op (nu Filatelie). Thans
heeft UPhV nog zo'n 225, vooral oudere, leden. De
gemiddelde leeftijd ligt rond de zeventig jaar!
 
De plaquette is ontworpen door
Maarten Pauw. Voordat in 1924
het hoofdpostkantoor gebouwd
werd, stond hier het St. Cecilia-
convent. In dit klooster was de
Rijksmunt gevestigd, die het
muntgeld maakte voor Neder-
land en in 1852 drukte zij de

eerste postzegel van heel Nederland. Deze plaquette herinnert daaraan. Op de
plaquette zie je bovenaan de eerste postzegel, waar Koning Willem III op staat.
 
Het (Hoofd)postkantoor aan de Neude te Utrecht was het laatste “echte” postkantoor in Nederland; het
werd op 28 oktober 2011 gesloten. Men moet tegenwoordig voor postzaken naar een postagentschap
gevestigd in bijvoorbeeld een lokale supermarkt. Dit postkantoor is van grote architectonische waarde
en daarom tot rijksmonument verklaard. Het  is een ontwerp van de architect J. Crouwel  jr. (1885-1962)
en werd in 1924 opgeleverd. De hal van het gebouw is indrukwekkend door de hoge paraboolvormige
bogen die glas in lood ramen omgeven.
 
Enige jaren kon er geen herbestemming voor
worden gevonden tot medio 2015 bekend werd
dat er onder meer de Centrale Bibliotheek van
de stad in wordt gevestigd vanaf 2017/2018.
 Het gebouw wordt in een plan uitgebreid met
een uitbouw aan de zijde van de Oudegracht
waar een aantal grote winkelunits komen. In
het souterrain komt de foodmarkt, een markt
met verse producten, en in het souterrain komt
ook een fietsenstalling.
 
 

Laat het ons weten....
 
Ons lid Pieter Kruisenga kwam met het idee aan de leden van de OVVP te vragen of zij iets willen
schrijven of vertellen over de volgende vraag: Welk item in uw verzameling vindt u zelf het
mooiste, leukste, grappigste, interessantste? Dat kan zijn een losse zegels, een serie, poststuk,
briefkaart, brief noem maar op. Een beschrijving van het item is natuurlijk welkom, maar ook de vraag
waarom is het voor jou de mooiste enz. Of heb je een leuke anekdote hoe je dit item in bezit hebt
gekregen?
Mocht je hulp nodig hebben bij het schrijven van een artikeltje, dan zijn wij bereid die te verlenen.
Neem contact op met Rien Kooiman op de ledenavond of 0162 314956 of rien.kooiman@kpnplanet.nl
Pieter Kruisenga geeft de aftrap (zie pag. 17). Bent u de volgende?
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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.
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 Wat is mijn mooiste item in mijn verzameling ?  
 
Eén van de onderdelen van mijn filatelis-
tische verzameling is veldpost. De veldpost
is een onderdeel van de verbindingsdienst
bij Defensie en verzorgt de postverzorging
voor de militairen in binnen- en buitenland.
Voor heel veel informatie kunt u het beste
eens een kijkje nemen op de website www.
veldpost.info.
 
In de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw verscheen er een hausse aan
uitgiftes aan bijzondere c.q. herdenkings-
enveloppen van allerlei activiteiten bij
defensie-onderdelen, die op aanvraag

konden worden voorzien van een veldpoststempel. Dat gebeurde o.a. ook bij de open dagen van de
Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine.
 
Omdat bekend werd dat ik dit onderwerp verzamelde ben ik betrokken geraakt bij de organisatie van
diverse uitgiftes bij de onderdelen waar ik destijds te werk was gesteld. Zo heb ik de uitgave verzorgd
van 40 jaar LETS (Luchtmacht Elektronische en Technische School), 70 jaar Koninklijke Luchtmacht op
de Vliegbasis Deelen. Maar de mooiste ervaringen kreeg ik toen ik werd gevraagd om de veldpostuitgaves
in zijn totaliteit van begin tot het eind te verzorgen voor de Open Dagen Koninklijke Luchtmacht in 1992
bij Vliegbasis Gilze-Rijen en in 1993 bij de Vliegbasis Eindhoven.

 
Voordat de envelop uiteindelijk beschikbaar is
voor de verzamelaar komt er heel wat bij kijken.
Contacten om personeel beschikbaar te krijgen
voor het veldpostkantoor, met de drukkerij voor
de enveloppen, met (destijds) de PTT voor de
postzegels, de producent van de bijzondere
stempels enz. Kortom je bent er een paar
maanden mee bezig. Als dan alles uiteindelijk
voor elkaar is, met de nodige strubbelingen, en
je kunt de envelop ter afstempeling aanbieden
aan de verzamelaar tijdens de open dagen, dan
geeft dat veel voldoening.
 
Tijdens de beide dagen in 1992 en 1993 werden ook de zgn “vlagstempels” aangemaakt om geplaatst te
worden in de frankeermachines van de zuidelijke onderdelen om zoveel bekendheid te geven en om
aangebracht op uitgaande poststukken.
 
Voor beidevlagstempels, de zgn. “roodfrankeringen” werd het ontwerp door mij verzorgd. Als dank voor
het verzorgen van deze uitgaves werden de originele metalen plaatjes aan mij gegeven voor mijn verza-

meling. Ik heb de plaatjes van zowel Gilze-Rijen
als die van Eindhoven als ook de originele ont-
werptekeningen hiervan in mijn bezit plus een
aantal proefafstempelingen. Ook het originele
stempel dat werd geplaatst op de achterzijde
van de envelop 1992 is in mijn bezit. Een af-
beelding van beide plaatjes en het stempel treft
u bij dit artikeltje aan. Voor mij zijn deze items
de meest bijzondere van mijn verzameling.
Hoewel het eigenlijk geen veldpost is, maakt het
wel deel uit van mijn veldpostcollectie. In de
toekomst hoop ik nog eens een keer een uitge-
breider artikel te schrijven over dit onderwerp.

 
Welk bijzondere item heeft u in uw collectie ?
Xenga
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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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 Iets bijzonders
In oktober 1993 zijn In Miyazaki
(Japan) de Wereldkampioenschap-
pen Atletiek voor Masters gehouden.
Masters werden toen Veteranen
genoemd. Master word je op 35-ja-
rige leeftijd. Er zijn leeftijdscatego-
rieën van 5 jaar, t.w.: 35-39 / 40-44
enz 70-74 / 75-79 enz.

 
Als service werd een tijdelijk postkantoortje inge-
richt gedurende de dagen van die wedstrijden bij
het atletiekstadion. De postzegel werd speciaal
gemaakt voor die wereldkampioenschappen. Er
verscheen ook een enveloppe.
 
Ingezonden door Cees van Tilburg uit Rijen.
 
 

 

NETTO OPBRENGST. MET DANK AAN DE KOPERS, 
MAAR VOORAL AAN CEES PIJPERS!!! 

Het goede doel
 
Zoals u weet verzamelt en ver-
koopt Cees Pijpers postzegels
voor het goede doel. Het afgelo-
pen jaar heeft dat maar liefst
€ 500,- opgebracht. Dit bedrag
gaat naar Stichting Hulphond. Zij
helpen mensen met een fysieke
of geestelijke zorgvraag door de
inzet van een hulphond. Zij zijn in
staat de hulphond tot wel zeven-
tig verschillende vaardigheden
aan te leren. Een hulphond voor-
komt isolement en biedt nieuw
perspectief.
 
Hebt u nog postzegels voor het
goede doel? Cees gaat door met
zijn actie.
 
-------------------------------------

Gevraagd:
- Hebt u misschien een mooie enveloppe met speciale zegels en/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 kontakt op met: Rien Kooiman 0162 314956 of rien.kooiman@kpnplanet.nl
Bij voorbaat dank.
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Het Vrijheidsbeeld
 
Onlangs hoorde ik in een documentaire dat het Vrij-
heidsbeeld op het Liberty Island in New York City een
geschenk van Frankrijk aan Amerika was voor de 100ste
verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid (28
oktober 1884). Nooit geweten; niet goed opgelet tijdens
de geschiedenisles vroeger. Dus ga ik googlen en het
klopt.

 
Tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) is er een sterke band
ontstaan tussen Amerika en Frankrijk. In 1876, precies honderd jaar na het opstel-
len van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, werd besloten om een her-
denkingsbeeld te plaatsen ter ere van de vriendschap tussen beide landen. De
Amerikanen waren verantwoordelijk voor de bouw van het voetstuk, de Fransen zouden het beeld ont-
werpen en bouwen. Het duurde daarna nog 10 jaar voordat het beeld daadwerkelijk in de haven van New
York werd geplaatst; de vertraging werd veroorzaakt door geldgebrek. Op 28 oktober 1886 werd het
Franse geschenk officieel aanvaard door President Grover Cleveland, in het bijzijn van duizenden toe-
schouwers.

 
Het beeld is gemaakt door de Franse beeldhouwer Frédéric Auguste Bartholdi
(1834-1904);  het metalen geraamte van het Vrijheidsbeeld werd gemaakt door de
Franse ingenieur Gustave Eiffel, beter bekend van zijn Eiffeltoren in Parijs. Het beeld
is een vrouw met een kroon met 7 punten (representeren zowel de 7 continenten,
als de 7 wereldzeeën), een brandende fakkel in haar rechterhand en een stenen
plaquette waarop in Romeinse letters en cijfers “4 juli 1776” staat, de dag waarop
de onafhankelijksverklaring is getekend. Naar verluid stond de moeder van de
beeldhouwer, Marie Bartholdi, model voor het beeld. Het beeld staat symbool voor
de vrijheid, een van de kernwaarden van de Verenigde Staten, en geldt bovendien
als een teken van verwelkoming van iedereen: terugkerende Amerikanen, gasten

en immigranten. Hier kwamen vroeger talloze immigranten per boot de Verenigde Staten binnen, en de
aanblik van het Vrijheidsbeeld was voor hen het einde van hun lange reis, en het begin van hun nieuwe
leven. Het beeld vertegenwoordigt voor veel mensen dan ook De Amerikaanse Droom.
 
Het beeld weegt 225 ton, is 46 meter hoog en staat op een sokkel van 47 meter en
bestaat uit 300 verschillende aan elkaar geklonken gemodelleerde koperplaten. Het
Vrijheidsbeeld werd in Parijs gemaakt; er werd negen jaar aan gewerkt. Toen het in
1884 voltooid was werd het in 214 kisten naar de Verenigde Staten gestuurd. Het
is echter een kopie van het originele beeld uit 1870 dat in de Jardin du Luxembourg
in Parijs staat. In Parijs staan nog enkele kopieën, maar ook in andere Franse
plaatsen, in de Verenigde Staten zelf en in Denemarken (gemaakt van Legosteentjes),

in Tokio en Duitsland. Via een wenteltrap met 354 treden kun
je 22 verdiepingen omhoog klimmen tot aan de kroon. Jaarlijks
wordt het Vrijheidsbeeld door ongeveer 4 miljoen mensen bezocht. Oorspronkelijk
was het bedoeld als reusachtige vuurtoren aan de noordelijke ingang van het Suez-
kanaal (Port Said), en was het een standbeeld van een Egyptische vrouw met
hoofddoek. Het beeld had  toen de naam “Egypte draagt het licht naar Azië”, maar
is destijds door de Egyptische prins Ismail Pasha geweigerd vanwege de hoge kosten
van het project. Hierop paste Bartholdi het project aan waardoor het huidige Vrij-
heidsbeeld ontstond.
 
Er zijn veel postzegels met de afbeelding van het Vrij-

heidsbeeld uitgegeven. Niet alleen in de VS, maar ook in zeker zo’n 40 an-
dere landen. Veel in of rond 1986 (Iets voor een nieuwe themaverzameling?)
In 1922 verscheen er al een zegel in de VS. In 2011 stond het beeld 125 jaar
in de haven van New York en de VS gaven een postzegel van 44c First class
uit. Een oplettende postzegelverzamelaar ontdekte echter kleine verschillen
met het origineel. Het bleek niet het nationale symbool van de Verenigde
Staten te zijn, maar de plastic kopie die staat bij een casino in de gokstad
Las Vegas. (Dat beeld is 45 meter hoog, in plaats van 93.)
 
r.k.
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 Contributie voor 2017
 
Het bestuur wil de contributie voor 2017 handhaven op die van de voor-
gaande 6 jaren nl. € 31,- per jaar. Ook die voor de huisgenoten blijft
€ 12,50. De voorzitter heeft dit meegedeeld tijdens de ledenbijeenkomst
van 21 september 2016 en het besluit werd door de ledenvergadering met
algemene stemmen geaccordeerd. Wilt u de contributie vóór 1 december

a.s overmaken op rekeningnummer NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver. v. Postz. verz.
U kunt ook contant betalen. Betaalt u a.u.b. tijdig; dat bespaart ons eventuele herinneringskosten. Bij
voorbaat dank. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons machtigt om jaarlijks de contributie auto-
matisch te incasseren. Op de volgende bijeenkomst zijn machtigingsformulieren aanwezig.
 
Voor meer informatie: Rien Kooiman 0162 314956.
 

 PV Breda
 
POSTZEGELBEURZEN 2017
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data:
8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 11 juni, 3 september, 1
oktober, 5 november, 2 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!! Vrij parke-
ren!! Veilingdata 2017 (onder voorbehoud: tijdens de ruilbeurzen van 2
april en 1 oktober.

        
LEDENBIJEENKOMSTEN 2017:
In Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda. Op de dinsdagen,.aanvang 19.00 uur.
24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni, 26 september, 24 oktober, 28 november,
19 december.
 
VERZAMELAAR / PV BREDA 2017:
Ruildag zaterdagmiddag in "De Blaker", Graaf Hendrik III plein.
21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 16 september, 21 oktober,  18 november, 
16 december

Informatie website:www.pvbreda.nl of Daan Touw 076–5418419.
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23



Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen
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