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Woensdag-
avondbijeen-
komsten:

        - 16 maart
        - 20 april
        - 18 mei
        - 15 juni
        - 21 eptember
        - 19 oktober
        - 16 november
        - 21 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. 

 
De data voor 2016 zijn:

Postzegelbeur-
zen:

De data voor 2016 zijn:
      - 5 maart
      - 2 april
      - 7 mei
      - 4 juni
      - 3 september
      - 1 oktober
      - 5 november
      - 3 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 Ooster-
hout, in het kleine zaaltje
rechts achter van de grote zaal,
en wel op de laatste woens-
dag van de maand - met uit-
zondering 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 volgende soosmidda-
gen vinden plaats op: 30
maart -  25 mei - 29 juni - 28
september - 26 oktober - 30
november. NIET OP 27
APRIL  (KONINGDAG), de
Bunthoef is dan gesloten.

Mist in maart over de wei,
komt water en vorst in mei.

Geeft april veel regen,
dan brengt hij rijke zegen.
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 Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
Op het moment van schrijven van dit artikel hoor ik net op de radio dat de meteo-
rologische winter is afgelopen. Als je dan hierover nadenkt dan vraag je je wel eens
af : hebben we wel winter gehad dit jaar? Het lijkt wel dat de herfst twee jaargetij-
den heeft geduurd.
 
Winter of geen winter, we hebben met zijn allen weer flink kunnen werken aan onze
eigen verzameling, en dat willen we graag blijven doen. Vanuit onze vereniging is
er inmiddels een activiteit aan ons programma toegevoegd: d De woensdagmiddag
in de laatste week van de maand. In januari en februari hebben elke keer zo’n 15

mensen de weg naar de Bunthoef gevonden. Wij hopen dat dit wat gaat groeien dus nodigen wij u graag
uit om eens langs te komen.
 
Natuurlijk gaan onze andere verenigingsbijeenkomsten ook gewoon door en kan ik u zeker onze clubavond
van 20 april aanbevelen. Dan is er een grote veiling met 300 kavels waarbij enkele topstukken en diver-
se mooie collecties. Voor elke beurs is er wel iets te vinden.
 
Ook wil ik nog graag uw aandacht vragen voor debFILAFAIR , die op 11 en 12 maart wordt gehouden in
de Maaspoort in ’s-Hertogenbosch. Er is van alles te doen, dus wellicht een leuk uitstapje.
 
Veel postzegelplezier in het komende voorjaar.
 
Peter Hendrickx

Agenda
voor de bijeenkomsten van woensdag 16 maart
en 20 april 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.     April: Jaarvergadering
 3.     Mededelingen
 4.     Wat verder ter tafel komt en Rondvraag
 5.     Veiling 422 (mrt)   - 150 kavels
 6.     Veiling 423 (april)  - 300 kavels
 7.     In de pauze loterij
 8.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
 9.     Sluiting 
 

20 april a.s. jaarvergadering
 
Tijdens de jaarvergadering van 20 april a.s. zijn aftredend als bestuurslid:
- Rien Kooiman, penningmeester
- Ludwig Engst, rondzendverkeer
- Jan-Dirk de Koning, algemeen lid.
Allen stellen zich herkiesbaar. Namen van door de leden gestelde  tegenkandidaten dienen uiterlijk eind
maart schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris, met een verklaring van toestemming van de
gestelde kandidaat,c.q. kandidaten.
Ook zal in april het financieel verslag 2015 aan de orde komen. Het ligt vóór de vergadering ter inzage.
U kunt het ook vooraf opvragen bij rien.kooiman@kpnplanet.nl of 0162 314956.
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Ledenbijeenkomst woensdag 20 januari 2016
 
Wellicht kwam het door het slechte weer – donker, nat en .. wie weet later glad – dat slechts 45 personen
de ledenbijeenkomst bijwoonden.
De voorzitter opende met een woord van welkom en een Nieuwjaarswens. Daarna werd een ogenblik
stilte gehouden om de in december overleden heer Niek van de Clundert te gedenken.
De notulen van de bijeenkomsten van 18 november en 16 december 2015 - gepubliceerd in de OP van
januari 2016 – worden goedgekeurd.
Bij de mededelingen vraagt de voorzitter de (enkele) leden die hun contributie nog niet hebben voldaan,
dit nu omgaand te doen.
In de ledenbijeenkomst van april zal een bestuursverkiezing plaats vinden. De heren Ludwig Engst,
Jan-Dirk de Koning en Rien Kooiman zijn aftredend – zij zijn herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuurs-
functie worden verzocht zich aan te melden bij de secretaris – voor eind maart 2016.
Na rondvraag (geen vragen) en veiling (de heer Van Dijck won de toto) en afrekening werd de vergade-
ring om ca. 22.00 uur afgesloten.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

              
                    De eerste soosmiddag op woensdag 27 januari 2016 in de Bunthoef.

 
 

Ledenbijeenkomst woensdag 17 februari 2016
 
De voorzitter kon – in de kleine zaal - 41 leden verwelkomen. Veel deelnemers zijn niet gelukkig met de
kleine zaal, waar we ook in maart nog gebruik van moeten maken, dit in verband met afspraken van de
verhuurder voor het biljarttoernooi. 
Medelingen:
De eerste ‘soosmiddag’ (ruilmiddag) op woensdag 27 januari 2016  in de Bunthoef trok 15 bezoekers.
Bestuursverkiezing: de heren Ludwig Engst, Jan-Dirk de Koning en Rien Kooiman zijn aftredend. Zij
hebben zich tot herverkiezing bereid verklaard. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot eind
maart aanmelden bij de secretaris.
Er zal tijdens de aprilbijeenkomst een grote veiling worden georganiseerd.
Een afvaardiging van de ’s-Hertogenbossche Vereniging van Postzegelverzamelaars zal ons één van de
komende vergaderingen bezoeken.
Veiling: De veiling werd vlot afgewerkt. De heer A. van Bijnen won de veilinglotto.
Volgende bijeenkomst: woensdag 16 maart 2016 – aanvang 20.00 uur – zaal open 18.00 uur – in de
kleine zaal.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bij de voorkant
 
Oorspronkelijk waren er acht
slotjes in Oosterhout. Er zijn er
nog vijf over. Vier ervan liggen
op een rij aan de Ridderstraat.

Een ervan is Slotje Brakestein (Nr. 88). Rijksmonumenten gaat
ervan uit dat 1800-1825 het bouwjaar is. Maar in 1422 werd al
melding gemaakt van een boerderij met een gracht op deze
plaats. En in 1569 was sprake van "'t Huys van der Brake". Pas
in 1688 wordt over 't slot Brakestein gesproken. Het slotje dankt
zijn naam aan de plaats waar het gebouwd werd:het noordelijk
van het huis gelegen terrein, dat al vroeg bekend stond als "die
Brake", braak liggende grond die niet geploegd en bebouwd
werd. In het begin van de 19e eeuw is het pand grondig ver-
bouwd. Toen is ook de gracht rondom het huis gedempt; er is
nog een vijver van over. Ook werd de ingang verlegd en kwam
er een plein tussen het huis en het koetshuis.
 
De vier dubbele vensterluiken aan weerskanten van de hoofdingang zijn steeds gesloten. Dat kan ook
niet anders, want achter deze luiken ontbreken vensters. Zij zijn er kennelijk - althans sedert de verbou-
wing in het begin van de negentiende eeuw - ook nooit geweest. Mogelijk in verband met de belasting
op deuren en vensters die in het begin van de 19de eeuw werd geheven.
 
Het huis werd achtereenvolgens bewoond door diverse families en sedert 1835 door de familie Van Ol-
deneel tot Oldenzeel, een geslacht van oude Overijsselse adel waarvan leden vanaf 1819 tot de adel
behoren.  Ch. Baron van Oldeneel tot Oldenzeel (overleden in 1864) was ontvanger van de directe be-
lastingen te Oosterhout en vanaf 1854 was hier ook het ontvangkantoor voor de belastingen gevestigd.
In 1977 stierf de laatste telg van het geslacht Van Oldeneel tot Oldenzeel. Het huis was toen nog een tijd
een partycentrum, en werd later gebruikt als kantoorpand. De gemeente heeft het pand in 2007 voor 2.1

miljoen aangekocht; de vorige eigenaar betaalde er in 2005 8
ton voor! Het was een strategische aankoop om te voorkomen
dat er appartementen zouden worden gebouwd. In 2014 is het
verkocht voor 875.000 euro aan tandarts King Chung uit Oos-
terhout. Een verlies van ruim 1,2 miljoen. (Overigens bleef het
slotpark eigendom van de gemeente.) De gemeente wilde af
van de 127.000 euro jaarlijkse vaste kosten voor het slotje.
 
Naast het slotje zijn ook het park, de pomp, het hekwerk, de
moestuinmuur en het koetshuis  rijksmonumenten. In het oude
Koetshuys - oorspronkelijk daterend uit 1854 - is sinds 2010
restaurant "Zout & Citroen" gevestigd en daarvoor restaurant
"'t Koetshuys".
 

r.k.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze Nieuwsbrief
Misschien hebt u het al gelezen, misschien ook niet, maar het is zeker vermeldenswaardig. In de Filate-
lie van februari j.l. schreef John Dehé in zijn rubriek "Wij lazen voor U" het volgende:
Een van de mooiste Nieuwsbrieven die mij digitaal bereikt, is die van de OVVP, de Oosterhoutse Ver-
eniging van Postzegelverzamelaars, al jaren voorbeeldig ingevuld door Reinder Luinge, vast anker
binnen het bestuur van de KNBF.
In aflevering 120 (december 2015) weet hij moeiteloos een Canadese Titanic, een pot Nutella, de
vluchtelingenproblematiek, rugby en de koningin van Zweden te combineren. Tussendoor is daarbij nog
plaats voor verenigingsnieuws en berichten uit de wereld der filatelie.
Over de vluchtelingen:"Hoe u ook over dit probleem denkt, een ding is zeker, de meeste vluchtelingen
zijn niet te benijden. Ze hebben noodgedwongen huis en haard verlaten met achterlating van alles wat
ze dierbaar was. Moeilijk voor te stellen, zeker als we dat projecteren op onze eigen situatie. Stelt u zich
eens voor dat u morgen moet vertrekken en dat het enige dat u kunt meenemen datgene is wat in een
weekendtas past. En dan de onzekerheid. U weet niet waar u uiteindelijk terecht komt. U hebt geen idee
of de mensen daar u zullen accepteren of afwijzen. U weet niet of u morgen nog iets te eten heeft."
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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.

Bedrijfscatering Exclusieve
catering

FeestlocatiesPartycateringPartycatering

partyservicevermeulen.nlOosterhout 0162 - 45 56 28

Party-Service

Vermeulen,
Uw cateraar voo

r

 uit en thuis!
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 Theo Jansen - 40 jaar lid
 
Tijdens de ledenbijeenkomst van 16 december 2015
zijn de jubilarissen van 2015 gehuldigd. Theo Jansen
kon wegens ziekte niet aanwezig zijn. Daarom be-
zocht onze voorzitter, Peter Hendrickx, hem op
zaterdag 19 december om de oorkonde en het ca-
deau thuis te overhandigen.
 
 
 
Theo is sinds 25 april 1975 lid van onze vereniging.
Een interview met Theo kunt u vinden in de Ooster-
houter Post van maart 2015.
 
 

Onze leden
Op dinsdag 29 december 2015 is Niek van de Clundert uit Made op
63-jarige leeftijd verleden. Niek was vanaf 2-11-2002 lid van onze  vere-
niging. Hij verzamelde zegels van vele landen, o.a. Polen, USA en Zuid-
America. Hij nam deel aan het rondzendverkeer en stelde vele boekjes
samen.Tot voor enkele jaren was hij ook een trouw bezoe-
ker van de ledenbijeenkomsten. Niek is o.a. 25 jaar laborant
applicatie (specialist) geweest bij Jan de Poorter in Geer-
truidenberg. Samen met zijn vrouw Wilma was hij zeer
actief in het carnavalsgebeuren: zijn lust en zijn leven.Hij
speelde zijn partijtje mee op de esbas (tuba). Niek was ook
zeer actief als vrijwilliger, o.a. in het verzorgingshuis in Made
maar ook was hij 5 jaar lang de drijvende kracht van "Ma-
derie", nu "Bruisend Made" (winkeliersvereniging) geheten.
Wij wensen zijn vrouw Wilma en verdere familie sterkte met dit verlies.

Nutella.
Ik krijg via de secretaris allerlei blaadjes en boekjes van andere verenigingen doorgestuurd. (Overigens
is ons verenigingsblad geen blaadje of boekje, maar een "magazine"!) Zo kreeg ik warempel ook de
NUUSBRIEF JANUARIE 2016 doorgestuurd van de Stellenbosch Filatelistevereniging in Brackenfell ZUID
AFRICA !.En wat zie ik daarin? Het artikeltje over Lettre Verdre en ook over Nutella, die stonden in onze
Nieuwsbrief van december 2015 (nr. 120). U ziet maar we worden over de hele wereld gelezen. Als U in
december het artikeltje over Nutella niet hebt gelezen kunt u het alsnog doen, maar dan in het Zuid-
Afrikaans. Probeer het eens.

 
Of 'n mens nou van hierdie sjokolade-pasta hou of nie, daar is miljoene wat dit as  
lekkerny beskou. Dit word gemaak deur die Italiaanse bedryf Ferrero, wat ook vir
die sjokolade balletjies bekend is. Die pasta is in 1949 ontwikkel, maar eers in 1964
onder die naam Supercrema Gianduja bemark. Ferrero het reeds in laat 1963 die
handelsmerk Nutella geregistreer, asook die bekende etiket wat sedetdien onveran-
derd gebly het. Hulle het ook   patent op die pot geregistreer. Dus is die naam byna
van diew begin af as Nutella bekend. Die kombinasie van sjokolade en haselneute
is egter reeds in die begin van die 19de eeu in Turyn en omgewing ontwikkel, met
die doel om die gebruik van kakao te verminder. Vandag word die produk wêreldwyd
verkoop en is dit baie populêr, veral by kinders. Interessant is dat die presiese sa-
mestelling van Nutella van land tot land verskil. Die belangrikste ingerediënte is vet

(afkomstig uit palmolie uit Malaysië en Papoea-Nieu-Guinea) en suiker (hoofsaaklik bietsuiker). Tesame
maak hulle 72% van die pasta uit. Ander ingrediënte in Nutella is haselneute uit Turkye, kusgebiede van
die Swart See en Italië, kakao wat in Stadtallendorf in Duitsland of Alba in Italië verwerk word uit kakao-
bone uit Wes-Afrika (Ivoorkus, Ghana en Nigerië), melkpoeier vervaardig in Frankryk en België, en so-
jalesitien om die mengsel homogeen te hou. In 2014 het Italië een van sy bekende produkte vereer, toe
'n spesiale seël uitgereik is om die halfeeu fees van Nutella te vier.
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Van Dieten Postzegelveilingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV
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Jan de Jongh  -  25 jaar lid
 
Jan en Elly de Jongh zijn inmiddels 49 jaar getrouwd. Na bijna
5 jaar in Ridderkerk gewoond te hebben wonen zij nu al 45 jaar
in een zeer rustige buurt in Made. Zij hebben het daar naar hun
zin. Ze zijn blij met hun 3 kleinkinderen en ze  krijgen de 2
jongste (tweeling van 3 jaar)  wekelijks - met veel plezier - over
de vloer.
 
De laatste 25 jaar van zijn werkzame tijd was Jan in dienst van
het internationale bedrijf Placid Oil. Dit bedrijf verrichtte de
eerste gasboringen in de Nederlandse Noordzee in 1975. Jan
werkte op de tekenkamer maar was ook direct betrokken bij de
bouw van gasplatforms. Via de seniorengroep van Placid Oil
heeft Jan nog steeds regelmatig contact met zijn oudcollega's.

 
Jan is een echte verzamelaar.
Niet alleen verzamelt hij post-
zegels, maar ook de jaarlijks
uitkomende euromunten. Elly
verzamelt de 2-euromunten
specials; zij heeft niks met
postzegels. En verder verzamelt
hij ook reclamepaperclips. Wer-

kelijk een mooi gezicht en er zijn maar weinig mensen die deze clips verzamelen.
 
Hun zoon Arjan "deed zijn kleine communie", zoals dat vroeger heette, en kreeg van zijn oma bij die
gelegenheid de Jaarcollectie Nederland 1984. Hoewel hij wel is gaan verzamelen was hij er niet echt in
geïnteresseerd; Jan nam de verzameling over en ging ermee
verder. En zo is het gekomen! Via zijn broer Jos uit Dorst die
ook lid is van onze vereniging, heeft hij zich bij ons aangesloten
op  5 april 1991. De bijeenkomsten waren toen in Café Strijen
(later "De Schoen") in de Bosstraat.

 
Zijn postzegelverzameling is heel uitgebreid en divers. Hij verzamelt zegels
van Nederland (vanaf 1941 postfris  compleet); hiermee is hij  bij de
overgang van de gulden naar de euro gestopt. Ook verzamelt hij postfris:
Aruba, Ned. Antillen en Suriname. En verder FDC's van Nederland  en
Aruba en als themaverzamelingen: vlinders, vogels  en vuurtorens.
Daarnaast doet hij ook nog wel wat met bijv. auto's, fietsen e.d.  De
mooiste zegels vindt hij die met vogels en vlinders.
 
Jan is een zeer trouw bezoeker van de beursmiddagen en de ledenbijeen-

komsten. Hij maakt ook gebruik van de Nieuwtjesdienst en de rondzendingen. Hij is rondzendleider van
sectie D met maar liefst 11 "klanten". (Bedankt daarvoor, Jan.)

Hij is ongeveer 2 dagen per week met postzegels bezig!
Daarnaast dus "oppas" voor de kleinkinderen en dan
nog vindt hij tijd om lekker in clubverband, (16 leden)
te biljarten en ook nog een middag te kaarten. Jan komt
zijn tijd wel door! En met zijn clubje van 5 (de heren
Van Groesen, Van den Eijnden, Den Dekker, Schalken
en Jan, die ook trouw bij de ledenbijeenkomsten een
clubje vormen, gaan ze ook enkele malen per jaar samen
naar een beurs: 's-Hertogenbosch, België en Duitsland.
 

Jan voelt zich thuis bij onze vereniging en is tevreden over het functioneren
ervan. We hopen zo'n tevreden lid nog lang als lid te mogen begroeten.
 
r.k.
P.S. Jan is op zoek naar de bladen Filatelie van vóór 2002. Wie kan hem
daaraan helpen?
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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagavondbijeenkomst van 16 maart liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland-Duitsland-België-Luxemburg-Canada-Nieuw Zeeland-Australië-vogels-vlinders-USA

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

1 Duitsland/Liechtenst 1e dagbladen 10+8 stuks g 2,60

2 Diversen leeg album + leeg stockboek 2,00

3 Europa voordrukalbum meelopers 2,00

4 Wereld 3 doosjes afgeweekt g 3,00

5 Italie/Vaticaan 2 stockboekjes g 3,00

6 Nederland 3229-3233 g 5,00 1,00

7 Frankrijk rode kruis 1966 p 22,00 2,20

8 Canada Disney p 2,00

9 Nederland blok 2577 p 5,00 2,00

10 Nederland mooi Nederland 2643 p 4,50 2,00

11 Nederland mooi Nederland 2495 p 4,50 2,00

12 Nederland PZB nr 7 p 4,00 1,00

13 Duitsland Bund 217-218 g 20,00 5,00

14 Nederland FDC E30 bes 40,00 4,00

15 Nederland FDC E33 bes 30,00 3,00

16 Nederland FDC E36 bes 25,00 2,60

17 Nederland FDC E41 bes 16,00 1,60

18 Nederland FDC E46 bes 20,00 2,00

19 Nederland FDC E43 bes 23,00 2,40

20 Nederland FDC E51 bes 10,00 1,00

21 Nederland FDC E38 bes 25,00 2,50

22 Nederland FDC E56 bes 15,00 1,60

23 Belgie/Suriname Album 125 FDC's 5,00

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

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

26 Nederland 602-606 p 28,00 3,00

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

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

29 Nederland 641-645 p 35,00 3,60

30 Nederland 702-06+715-19+722-26 p 41,50 4,00

31 Nederland 617-640 p 44,00 4,00

32 Nederland 941-958 blokken van 4 p 104,00 8,00

33 Nederland stockboek 1988-1994 p+g 450,00 24,00

34 Nederland blokken 2707+2716+2717 p 25,00 3,60

35 Nederland PZB 59 p/g 11,00 3,00

36 Nederland PZB 52 p/g 6,40 2,00

37 Nederland PZB 57 p/g 10,00 3,00

38 Nederland PZB 61 p/g 10,00 3,00

39 Nederland PZB 60 p/g 10,00 3,00

40 Nederland PZB 78 p/g 10,00 3,00

41 Groenland jaarset 1991-1992 p 45,00 5,00

42 Groenland jaarset 1993 p 45,00 5,00

43 Groenland jaarset 1994 p 43,00 5,00

44 Groenland jaarset 1995 p 45,00 5,00

45 Gibraltar jaarset 1991 p 50,00 7,00

46 Gibraltar jaarset 1992 p 50,00 7,00

47 Gibraltar jaarset 1993 p 100,00 15,00

48 Isle of Man jaarset 1993 p 25,00 4,00

49 Isle of Man jaarset 1994 p 25,00 4,00

50 Duitse Rijk Flugpost 378-384 g 170,00 22,00

51 Duitse Rijk 8 series 1939-1943 g 88,50 5,00

52 Duitse Rijk dienst 132-143 o 13,00 2,00

53 Duitse Rijk dienst 132-143 g 40,00 4,00

54 Duitse Rijk dienst 144-154 g 60,00 6,00

55 Memelgebied 2x 34-35 + 47-51 o/g 9,20 1,60

56 Memelgebied luchtpost 72-78+80-83 o 10,00 2,00

57 Memelgebied 84-97 o 16,00 3,00

58 Memelgebied luchtpost 98-107 o 15,00 3,00

59 Memelgebied 110-120 o 10,00 2,00

60 Suriname stockboek   p 180,00 6,00

61 Bund en Berlijn dik stockboek p 300,00 8,00

62 Duitsland dik stockboek p 600,00 10,00

63 D.D.R. dik stockboek p/g 450,00 10,00

64 D.D.R. dik stockboek p 400,00 10,00

65 D.D.R. dik stockboek p 325,00 8,00

66 Nederland Coll.in 2 DAVO christal 1980-1999 p 700,00 60,00

67 Duitsland Berlijn Coll. In DAVO veel series (klokken ) g 3.200,00 150,00

68 Engeland 17 FDC's in stockboek g 100,00 7,00

69 Duitsland stockboek p 600,00 10,00

70 Zwitserland 128-129 (1915) o 110,00 10,00

71 Zwitserland 130-132 (1916) o 80,00 10,00

72 Zwitserland blok uit 1943 o 110,00 20,00

73 Belgie  spoorweg 1999-2000 p 50,00 5,00

74 Ned. Indie nr 1 g 125,00 15,00

75 Ned. Indie nr 16 g 32,50 4,00
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                               WAAG OOK EENS EEN GOKJE.  DOE MEE MET DE TOTO. 
                             VOOR 25 CENT KUN JE DE HELFT VAN DE INLEG WINNEN!                

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

76 Nederland dienst D16-D19 o 120,00 20,00

77 Nederland 346-349 o 600,00 50,00

78 Nederland 203-207 in blokken van 4 g 130,00 20,00

79 Nederland 257-260 p 75,00 15,00

80 Duitse Rijk 119-138 g 110,00 10,00

81 Duitse Rijk 831-842 p 20,00 4,00

82 Duitse Rijk 873-885 p 18,00 3,60

83 Nederland 671-675 g 25,50 5,00

84 Nederland 641-645 p 35,00 7,00

85 Nederland 602-606 p 28,00 5,00

86 Nederland 583-587 p 22,00 4,00

87 Motief diversen in stockboek p/g 3,00

88 Rusland 2 stockboeken p/g 7,00

89 Motief dik stockboek 317 blokken p/g 30,00

90 Motief 3 stockboeken zegels/blokken p/g 13,00

91 Engeland Vel kastelen noord Ierland p 8,00

92 Wereld schoenendoos /kistje D. Rijk g 6,00

93 Nederland Vel 2071 p 10,00 2,00

94 Nederland Vel 2069 p 10,00 2,00

95 Nederland Vel 2065 p 12,00 2,40

96 Nederland Vel 2073 p 10,00 2,00

97 Nederland Vel 2075 p 12,00 2,40

98 Faroer jaargang 1978 p 4,20 1,00

99 Faroer jaargang 1979-1980 p 7,40 1,00

100 Faroer jaargang 1975 p 7,50 1,60

101 Duitsland Bund 1168-1171 g 6,00 1,00

102 Duitsland Bund 1484-1487 g 6,00 1,00

103 Nederland Mooi Nederland 18 stuks g 10,80 2,80

104 Nederland Mooi Nederland 18 stuks g 14,40 4,00

105 Nederland 508-512+952b-958b g 13,80 3,80

106 Nederland diversen uit PZB's g 24,80 7,00

107 Duitsland Bund verzameling in stockboek p 800,00 20,00

108 Israel stockboek p/g 5,00

109 Duitsland  stockboek g 10,00

110 Duitsland Bund stockboek 3000 zegels g 10,00

111 Duitsland Berlijn stockboek  p 375,00 15,00

112 Duitsland Bund stockboek p 500,00 15,00

113 Wereld/Faroer doos diversen/5 FDC's g 5,00

114 Indonesie stockboek p/g 4,00

115 Nederland series en blokken p 470,00 15,00

116 Zwitserland 72 brieven bes 20,00

117 Nederland Overzee stockboek FDC's 65,00 7,50

118 Tsjechie stockboek 40 postkaarten 4,00

119 Nederland FDC E14 bes 80,00 8,00

120 Nederland FDC E31 bes 100,00 10,00

121 Nederland FDC 44,46 en 58 bes 38,00 5,00

122 Wereld stockboek diversen p/g 4,00

123 Wereld stockboek diversen 10,00

124 Duitsland blokken 1023-1065 (2x) p 24,00 4,00

125 Griekenland kaart diversen p/o 46,00 8,00

126 Nederland Overzee 2 stockkaarten + serie vlinders p 180,00 16,50

127 Belgie Eerste dag SABENA G 4,00 1,00

128 Nederland kaart met blok 858 + vel TNT p/g 2,00

129 Nederland 346-349 g 111,25 15,00

130 Nederland diverse series p 42,00 8,00

131 Nederland 90 stuks FDC's bes 8,00

132 Nederland Overzee album diversen 10,00

133 Duitsland/Nederland Belastingzegels/ETB's 7,50

134 Wereld stockboek 4,00

135 Belgie stockboek p/g 5,00

136 Wereld restant rondzendboekje p/o 170,00 15,00

137 Wereld restant rondzendboekje p/g 55,00 5,00

138 Gibraltar 244-275 p 36,00 5,00

139 Duitsland stockboek p/g 10,00

140 Engeland/Duitsland stockboek g 7,50

141 Duitsland Bund 302-306 p/g 1,00

142 Nederland 7 plaatfouten g 4,00

143 Duitsland Berlijn 64-67 o 9,00

144 Duitsland Bund paren tete-beche p 5,00

145 Duitsland Berlijn 163-172 g 2,00

146 Spanje oude zegels filipinas g 2,00

147 Belgie postkaart 1,50

148 Duitsland Berlijn serie 270-285 p 15,00 2,00

149 Groenland postzegelboekje p 2,00

150 Duitsland Bund 2 postzegelboekje p 3,00
totaal 575,10
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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdag avondbijeenkomst van 20 april liggen de volgende boeken ter inzage:
Italie-Spanje-Portugal-Turkije-San Marino-Vaticaan-Frankrijk-Engeland-Ierland-Kanaal ei-
landen-Polen-Roemenie,Hongarije
 

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

1 Noorwegen Jaarboek 1988 p 10,00

2 Noorwegen Jaarboek 1989 p 10,00

3 Noorwegen Jaarboek 1991 p 10,00

4 Noorwegen Jaarboek 1992 p 10,00

5 Noorwegen Jaarboek 1993 p 10,00

6 Noorwegen Jaarboek 1994 p 10,00

7 Noorwegen Jaarboek 1995 p 10,00

8 Noorwegen Jaarboek 1996 p 10,00

9 Noorwegen Jaarboek 1997 p 10,00

10 Noorwegen Jaarboek 1998 p 10,00

11 Noorwegen Jaarboek 1999 p 10,00

12 Memelgebied 108-109+121-123 o 9,50 1,60

13 D.D.R. nr 250 2x o/g 40,00 5,00

14 D.D.R. 251-255 g 18,00 1,80

15 D.D.R. 246-247+280-281 g 32,00 4,00

16 D.D.R. 282-283 g 45,00 4,00

17 D.D.R. nr 287 g 30,00 4,00

18 D.D.R. nr 288 g 30,00 4,00

19 D.D.R. 293-297 g 17,00 2,00

20 Duitsland 151+160 o 9,50 1,40

21 Duitsland 148+231+235-36+241-42 p 20,70 2,40

22 D.D.R. 344-353 g 45,00 5,00

23 D.D.R. 504-509 g 30,00 4,00

24 D.D.R. 1074-1079 paren g 55,00 6,00

25 Berlijn nr 61-63 p 320,00 45,00

26 Berlijn nr 120 p 17,00 2,40

27 Berlijn nr 124 2x p/g 16,50 2,00

28 Berlijn nr 126-127 2x p/g 15,50 2,00

29 Geall.Bezetting nr 962 g 100,00 15,00

30 D.D.R. stockboekje 27 PZB'jes p 75,00 7,00

31 Berlijn ringband ETB's 18-43 g 200,00 15,00

32 Nederland 556-560 p 100,00 25,00

33 Nederland 578-581 p 26,00 2,00

34 Nederland 702-706 p 15,00 1,00

35 Nederland 747-751 p 15,00 1,00

36 Nederland Blok 402 b o 160,00 20,00

37 Wereld stockboek diversen o/g 6,00

38 Wereld stockboek diversen o/g 6,00

39 diversen DAVO Nederland 1979-1993 10,00

40 diversen DAVO Nederland 1992-2005 10,00

41 Nederland PZB 85c p 35,00 10,00

42 Nederland 578-581 p 26,00 5,00

43 Nederland 538-543 p 29,00 5,40

44 Nederland 374-378 p 18,00 3,60

45 Nederland 279-286 g 25,00 5,00

46 Nederland 257-260 g 45,00 8,00

47 Nederland 248-251 g 32,50 6,00

48 Nederland 229-231+232-235 g 47,50 9,00

49 Nederland 203-207 g 35,00 6,00

50 Nederland 149-165 g 35,00 6,00

51 Duitsland doos + blikkendoos diversen g 2,00

52 D.D.R. klein doosje bauwerken echt gel. g 2,00

53 Wereld 10 restant RZB'jes g 352,00 25,00

54 Duitsland 14x Automatenmarke 5,00

55 Wereld 5 restant RZB'jes g 7,50

56 Nederland Koffieblik 4 kg onafgeweekt g 4,00

57 Europa oud Kabe stockboek g 10,00

58 Diversen catalogus Ned. 2012 + Belgie stemp 2,00

59 Duitsland sport 1650-1653 g 10,00 2,00

60 Ierland blok 1994 p 8,40 2,60

61 Belgie blok 154 g 7,00 3,00

62 Belgie blok 153 p 12,50 3,00

63 Belgie blok 154 p 7,00 3,00

64 Duitsland PZB 56 Bremen p 30,00 10,00

65 Duitsland 2237-40 in speciale map p 10,00 2,60

66 Nederland Mooi Nederland 3014 p 6,50 2,60

67 Nederland mooi Nederland 3015 p 6,50 2,60

68 Wereld stockboek diversen g 7,60

69 Nederland 1598-1600+1611a/c+1716-18 g 12,20 3,60

70 Nederland 1709a/j g 7,00 2,00

71 Nederland 1709a/j g 7,00 2,00

72 Nederland 2581/92 g 10,80 2,80

73 Nederland 2672-81 g 10,00 2,80

74 Nederland 2697-2706 g 8,00 2,20

75 Nederland 2708-12 g 4,00 1,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

76 Nederland stockboekje series+blokken p 10,00

77 Nederland stockboekje 142 series g 4,00

78 Berlijn stockboekje g 440,00 15,00

79 Nederland stockboekje o 950,00 25,00

80 Franse Zone stockboekje g 6,00

81 Nederland stockboekje g/p 450,00 12,00

82 Indonesie stockboekje series  p 4,00

83 Bundespost series en blokken p 300,00 10,00

84 Nederland diversen p/g 2,00

85 Nederland envelopppe diversen p 17,30 1,60

86 Eng.Kolonien restant RZB'je o/g 65,00 7,60

87 Eng.Kolonien restant RZB'je o/g 26,00 3,00

88 Nederland FDC 46+47 onb 40,00 4,00

89 Berlijn 140-154 g 55,00 7,60

90 Duitsland blok 21 p 17,50 2,50

91 Duitsland 2218-2222+2237-2240 vellen p 23,00 4,00

92 Duitsland diversen p/g 23,00 4,00

93 Curacao/Antillen 2 series p 30,00 4,00

94 Nederland stockboek belastingzegels 4,00

95 Nederland 60 FDC's 5,00

96 Belgie 84-87 o 18,00 3,60

97 Belgie 88-90 o 14,00 2,60

98 Belgie nr 117 o 22,50 5,00

99 Belgie 458-465 o 10,00 2,60

100 Belgie 519-526 o 25,00 5,00

101 Belgie 15 blokken p 43,00 5,00

102 Nederland doosje 570 zegels g 2,00

103 Nederland kerstvellen 1419+1439 p 28,00 5,00

104 Nederland boek Kon. Familie p 43,00 10,00

105 Berlijn diverse uit 1956-1958 p 42,00 5,00

106 Berlijn 182-217 p 35,00 4,00

107 Berlijn 128-134 p 41,50 5,00

108 Berlijn 115,116,118,120,124,125 p 65,00 6,60

109 Berlijn diversen 1951-1955 o 40,00 5,00

110 Berlijn nr 87 g 30,00 4,00

111 Berlijn nr 42-60 g 50,00 6,60

112 Duitse Rijk stockkaart 1920 g 38,00 3,80

113 Nieuw Guinea FDC nr 1 40,00 5,00

114 Nederland stockboek belastingzegels 4,00

115 Duitsland 2 stoxkaartjes Staten/stadspost g 4,00

116 China stockkaartje 3,00

117 Letland stockkaartje o 1,00

118 Ned. Indie nr 2 ( minder fraai ) g 225,00 10,00

119 Duitse Rijk Serie 364-367 g 35,00 5,00

120 Duitse Rijk nr 701 p 24,00 3,60

121 Berlijn nr 128 g 23,00 3,60

122 Berlijn nr 105 p 60,00 9,00

123 Belgie stockkaart diversen g 125,00 8,00

124 Duitsland stockboekje PZB'jes p 25,00 3,00

125 Belgie 2 stockboeken g 50,00 5,00

126 Duitsland Bund in dik stockboek p/g 150,00 10,00

127 Wereld doos met +/- 300 poststukken g 10,00

128 Nederland dik stockboek 3100 zegels g 818,00 15,00

129 Europa map poststukken g 1,60

130 Belgie 31 poststukken g 1,60

131 Duitsland 99 poststukken g 5,00

132 Amerika/Canada doosje + zakje g 5,60

133 Spanje/Portu/Europa 2 zakjes diversen g 3,60

134 Duitsland zakje diversen g 2,40

135 Antillen stockboek p 20,00

136 Belgie/Luxemburg stockboek + extra's g 2,60

137 Indonesie 2 stockboeken + zakje p/g 7,00

138 Wereld sigarenkistje g 2,60

139 Nederland ringband profilbladen met zegels g 2,00

140 Antillen/Suriname 3 stockboeken + leeg boek p/g 3,00

141 Nederland grote doos diversen g 7,00

142 Monaco Cept 1987 p 20,00 2,00

143 Monaco Cept 1966 p 25,00 2,00

144 Duitsland nr 2150 g 22,00 2,20

145 Duitsland nr 2296 g 20,00 2,00

146 Duitsland 592-595 + 617-620 g 9,50 1,00

147 Nederland 702-706 g 13,00 1,40

148 Belgie stockkaartje jaren 70 p 5,00

149 Belgie stockkaartje jaren 80 p 5,00

150 Duitsland nr 2150 g 22,00 2,20
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Wat is het verschil tussen een wielrenner, een hengelaar, een duivenmelker en een postzegelverzamelaar?
Een wielrenner trapt door, een hengelaar vangt, een duivenmelker ziet ze vliegen en een postzegelver-
zamelaar heeft ze niet allemaal!

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

151 Nederland nr 2751 vel p 14,00 1,40

152 Nederland nr 1 g 45,00 4,60

153 Nederland 203-207 g 35,00 3,60

154 Nederland 279-282 g 15,00 1,60

155 Nederland 274-277 g 20,00 2,00

156 Nederland 257-260 g 45,00 4,60

157 Nederland 270-273 g 25,00 2,60

158 Nederland 568-572 g 21,50 2,20

159 Nederland 588-595 g 63,00 6,40

160 Nederland 583-587 g 14,00 1,40

161 Nederland 596-600 g 10,00 1,00

162 Nederland PZB 43 A,B,C,D p/g 20,00 2,00

163 Nederland PZB 39 p/g 8,00 2,00

164 Nederland PZB 33 A p/g 6,00 1,00

165 Nederland PZB 22 A,B met telblok p 7,00 1,60

166 Nederland PZB 22 A en B p 6,00 1,00

167 Nederland PZB 37 p/g 28,00 5,00

168 Nederland PZB 29 p/g 9,00 2,00

169 Berlijn diverse zegels g 2,00

170 Berlijn 121-123 + 126-127 p 140,00 6,00

171 Ned. Indie stockboek g 5,00

172 Duitsland ETB stockboek g 1,00

173 Ver.naties stockboek g 3,00

174 Bagladesh stockboek g 1,00

175 Motief Schaal en schelpdieren stockboek g 3,00

176 Motief Bloemen en bomen stockboek g 3,00

177 Motief Auto's, motoren, treinen stockboek g 3,00

178 Motief Vlinders en insecten stockboek g 3,00

179 Motief vogels stockboek g 2,60

180 Europa Cept in Lindern album 1972-1978 g 5,00

181 Diversen blauw leeg stockboek 30 bl. 10,00

182 Wereld stockboek g 1,60

183 Wereld stockboek blokken van 2 en 4 g 3,00

184 Diversen groen stockboek 16 bl. 4,00

185 Diversen groen stockboek 6 bl. 2,00

186 Indonesie stockboek  veel zegels g 5,00

187 Indonesie insteekalbum g 5,00

188 Frankrijk stockboek veel zegels g 5,00

189 Israel 2 stockboeken g 2,00

190 Wereld stockboek g 2,00

191 Motief 3 boeken dieren,schepen,vliegtuigen 2,00

192 Wereld 2 albums 2,00

193 Suriname stockboek vol zegels 4,00

194 U.S.A. dik stockboek 4,00

195 Wereld stockboek g 2,00

196 Motief vlinders in stockboek g 1,60

197 Nederland vel 1681 g 10,00 2,00

## Nederland nr 4 - 6 g 150,00 15,00

199 Griekenland stockboek 500 zegels 3,00

200 Wereld stockboek g 2,00

201 Wereld stockboek g 2,00

202 Diversen grote fluorlamp 10,00

203 Motief vogels en vissen stockboek g 3,00

204 Motief sport in stockboek g 5,00

205 Motief treinen in stockboek g 5,00

206 Motief treinen in stockboek g 10,00

207 Wereld stockboek g 5,00

208 Polen serie treinen p 2,00

209 Rusland serie treinen p 2,00

210 Oostenrijk serie treinen p 2,00

211 Wereld stockboek g 7,00

212 Helgoland nr 3 - 4 o 15,00 2,80

## Helgoland nr 17 - 18 o 195,00 20,00

214 Wurttemberg dienst 144-149 o 13,00 2,60

215 Wurttemberg 258-270 o 25,00 3,60

216 Wurttemberg 272-281 o 10,00 2,00

217 Duitse rijk samendrukken S19,S20,S21,S22 o 17,00 3,00

218 Duitse rijk samendruk s36 p 40,00 5,00

219 Duitse rijk nr 423 zeppelin g 65,00 12,00

220 Duitse rijk nr 424 zeppelin g 45,00 9,00

221 Duitse rijk nr 455 zeppelin g 45,00 8,00

222 Nederland 556-560 kerken 2x p/g 153,50 15,50

223 Nederland 722-726 g 12,00 1,20

224 Nederland 707-711+715-719 g 20,50 2,00

225 Nederland 747-751 g 22,00 2,20
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Een postzegelverzamelaar is per definitie een internationalist. Al die albums met postzegels zijn boekjes
met kleine venstertjes op de wereld. 

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

226 Nederland vel 3028-3037 p 14,00 1,40

227 Faroer 2 x blok 1995 p 4,00

228 Nederland blok 2751 p 14,00 1,40

229 Nederland dad v.d. postzegel 2010 p 14,00 1,40

230 Wereld doos afgeweekt g 5,00

231 Belgie blokken 15-16 p 72,00 14,50

232 Belgie blokken 13-14 p 21,00 4,60

233 Belgie 471-477 p 47,50 9,00

234 Belgie nr 602 p 18,00 3,60

235 Belgie 900-907 p 75,00 15,00

236 Belgie 938-940 p 70,00 14,00

237 Belgie 979-985 p 70,00 14,00

238 Belgie 126-128 g 80,00 8,00

239 Belgie 132-134 g 35,00 3,60

240 Belgie 267-272 g 35,00 3,60

241 Nederland nr 131 g 245,00 35,00

242 Nederland FDC E17 55,00 2,00

243 Nederland FDC E14 80,00 3,00

244 Duitse Rijk 430-434 + extra's g/o 155,00 12,60

245 Deens West Indie diverse zegels g 20,00

246 Duitse Rijk nr 28 g 2.800,00 50,00

247 Duitse Rijk nr 13 g 750,00 50,00

248 Duitse Rijk nr 81A o 280,00 20,00

249 Wurttemberg brief uit 1855 g 8,00

250 Nederland nr 101 g 950,00 115,00

251 Indonesie 2 stockboeken g 6,00

252 Nederland+Overzee stockboek g 10,00

253 Denemarken stockboek g 6,00

254 Nederland Ringband diversen p/o/g 150,00 8,00

255 Nederland PTT collectie 1991-1995 in album p 5,00

256 Belgie DAVO album bladen 1996-2006 5,00

257 Duitsland Bund stockboek zegels+blokken p/g 6,00

258 Duitsland Bund 2 stockboeken g 6,00

259 Duitsland Bund collectie 1988-1992 g 300,00 10,00

260 Bund + Berlijn 2 Borek albums ETB's g 10,00

261 Nederland Amphilexblokken 886-888 p 82,50 15,00

262 Nederland Roltanding 19-31 g 105,00 15,00

263 Nederland Roltanding 57-70 g 80,00 13,00

264 Nederland Internering nr 2 o 125,00 20,00

265 Nederland postbewijs nr 5 g 175,00 35,00

266 Nederland Dienst 20-24 g 7,00 1,00

267 Nederland Dienst 9-15 g 62,50 10,00

268 Nederland nr 49 g 150,00 30,00

269 Nederland nr 287 in blok van 6 p 30,00 1,00

270 Nederland nr 487-489 o 24,00 1,00

271 Nederland 84-86+87-89 g 15,00 1,60

272 Nederland 208-11+224+256 g 17,00 1,60

273 Nederland 261-264 + 224 g 32,00 2,60

274 Nederland 279-82 + 224 g 17,00 1,60

275 Nederland 305-309 o 18,00 1,60

276 Nederland 283-286 + 224 g 12,00 1,20

277 Nederland 323-24 2x o/g 19,00 1,60

278 Nederland 293-295 p/g 24,00 2,40

279 nederland 607-11 + 588-91 o 28,00 1,60

280 Oostenrijk stockboek 10,00

281 Antillen etc. stockboek 22,00

282 Nederland stockboek 4,00

283 Nederland 1773 20 zegels g 12,00 4,00

284 Nederland 1841A g 4,50 1,20

285 Nederland 1895-1903 g 10,80 2,80

286 Nederland 1994-1998 g 6,00 1,80

287 Nederland 2089-2098 g 9,00 2,40

288 Nederland 2142-2151 g 9,00 2,40

289 Nederland 2283b/c/d g 3,60 1,00

290 Nederland 2325-2334 g 8,00 2,20

291 Zweden stockboek 1852-1967 g 25,00

292 Israel 300 blokje van 4 12,00

293 Wereld postgeschiedenis stempels 15,00

294 Berlijn ETB's 1975-1979 15,00

295 Bund + Berlijn combinatiestempels 10,00

296 Oost/West Duitsland combinatiestempels 10,00

297 Motief stockboek 10,00

298 Duitsland zone 106-110 o/p 32,00 4,00

299 Duitsland Bund 117-120 p 160,00 16,00

300 Belg.Congo+Syrie serie + stockboekje 3,00

totaal 2.025,60
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Postzegels van Nederland en O.R.; 
Verzamelingen van landen en motieven in alle prijsklassen;
Koopjeshoek met vele partijtjes vanaf 5 EURO;
Tweedehands albums/insteekboeken etc. bijna nieuw, maar leuk geprijsd;
10.000-den enveloppen voor 50 cent;
Inkoop van postzegels & munten; 
Grootste assortiment accessoires voor postzegels en munten in de regio.

POSTZEGELHANDEL
EUROPOST BREDA 
Al bijna 30 jaar een begrip in de filatelie 

Openingstijden
Maandag:            gesloten
Dinsdag t/m
vrijdag:      9.00 – 13.00 & 13.30 – 17.30
Zaterdag:             9.00 – 16.00 

WIJ ZIJN VERHUISD! KOM EENS 
LANGS IN ONZE NIEUWE WINKEL 

Wordt het voor U ook steeds moeilijker om een 
geschikte postzegelwinkel te vinden met kennis 

van zaken en een goede service?

Kom dan eens vrijblijvend binnen lopen in onze 
nieuwe winkel in één van de gezelligste wijken 

van Breda, het Ginneken.
Voldoende parkeergelegenheid en openbaar 

vervoer stopt om de hoek (Lijn 7).

 (www.europost.nl)

Ginnekenweg 360 
4835 NM Breda
info@europost.nl 
Tel. 076 5614923

Al bijna 30 jaar dezelfde service, kwaliteit en een 
eerlijke prijs bij verkoop die u van mij gewend 

bent of was.
-  Middelburgse PZH 1987-1993

-  PZH Europost De Dieze, Den Bosch 1993-2008
-  PZH Europost Breda 2008-heden

Bent u mij uit het oog verloren? Dan zie ik u graag 
een keer langs komen op onze nieuwe locatie!  

Patrick Sneller 

Waarvoor kunt U bij Europost Breda o.a. terecht:

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE VOOR 
O.A. DAVO, IMPORTA, CATALOGI,  

FDC’S NEDERLAND EN O.R.,  
JAARGANGEN EN NOG VEEL MEER.

Iedere week nieuwe producten 
en aanbiedingen!

 NU OOK KINDERBEDANKKAARTEN
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Hans van Strien - 25 jaar lid
 
Weer kom ik in contact met een lid van onze vereniging dat zeer druk
bezet is en nauwelijks tijd heeft voor een interviewtje, maar we lossen dat
digitaal op.
 
Hans is 61 jaar en woont in Oosterhout. Hij is docent en coördinator in het
HBO-onderwijs te Rotterdam bij de studierichtingen Accountancy en Be-
drijfseconomie. Hij heeft een zeer drukke baan die niet ophoudt om 17.00
uur waardoor hij vaak niet aan andere dingen toekomt. Toch heeft hij nog
vele  hobby's; naast postzegels verzamelen  o.a. muziek maken. Hij blaast
tuba bij een harmonieorkest in Made en daarnaast blaast hij ook bij een
60-plus carnavalsorkest in Breda. Behalve van muziek maken houdt hij
ook van tuinieren, klussen, reizen, films, en nog veel meer. 
Door al deze bezigheden heeft Hans de laatste 5 jaar weinig
aan zijn verzamelingen gedaan, maar hij heeft inmiddels de

draad weer opgepakt en is weer actief met zijn verzameling bezig.
 
Hans is als kind van ongeveer 10 jaar - 1964 - begonnen met postzegels verzamelen. Zijn
eerste zegels waren zegels van het Vaticaan. Hij had die gekregen van een familievriend
van zijn ouders, die als priester werkzaam was in het Vaticaan. Maar hij is pas zo'n 30 jaar
geleden serieus begonnen toen hij de verzameling van zijn vader kreeg, welke bestond uit
een album met zegels van Nederland  en twee albums met zegels van de rest van de

wereld. Met deze startverzameling van zijn vader is hij zich gaan richten op Neder-
land en de overzeese gebiedsdelen en daarnaast op Europa. Voor wat betreft Euro-
pa voornamelijk op Duitsland en alles wat daarmee verbonden was, maar ook Italië,
België en Luxemburg. Via aankopen via veilingen en abonnementen op zegels van
Nederland en Duitsland heeft hij zijn verzamelingen opgebouwd en gecompleteerd.
Op dit moment heeft hij  alleen nog verzamelingen van Nederland (zowel postfris
als gestempeld), Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen

(incl. Curaçao),  Nieuw-Guinea, Indonesië, Aruba, Duitsland (Bund) en Berlijn (zowel
postfris als gestempeld), Deutsches Reich, Duitse Bezettingsgebieden, Duitse koloniën en
Duitse Staten. Elk verzamelgebied keurig in albums gestopt. Andere verzamelingen die hij
had heeft hij weggedaan, omdat je niet alles kunt bijhouden. De verzamelingen van Ne-
derland en Duitsland (Bund en Berlijn) heeft hij zo goed als compleet t/m 2010. De meest
interessante zegels vindt hij vooral binnen Deutsches Reich en Duitse Bezettingsgebieden.
Die boeien hem enorm, mede gelet op de geschiedenis die er achter zit.

 
Hans is per 1-1-1991 lid geworden van onze vereniging door toedoen van zijn huisarts, dr.
Lutkie, uit Made waar Hans toen nog woonde. Dr. Lutkie, die inmiddels ruim 30 jaar lid is,
heeft hem in contact gebracht met de vereniging. Hans' dochter  had vroeger ook iets met
postzegels. Zij verzamelde alleen zegels met dieren erop. Tot een jaar of 16 heeft ze dit
zeer fanatiek gedaan. Daarna was het over. Ze heeft haar verzameling nog wel, maar doet
er niets meer mee.
 

Aan het rondzendverkeer heeft Hans deelgenomen tot ongeveer 2010. Na zijn scheiding in
2010 is hij van Made verhuisd naar Oosterhout en heeft hij daarna niet meer deelgenomen
aan het rondzendverkeer. Hetzelfde gebeurde met betrekking tot de Nieuwtjesdienst.
Vroeger bezocht hij nog wel eens de beurs op zaterdag. Toentertijd ook nog in Made. Maar
daarna kwam het er gewoon niet meer van.

 
Het is fijn te vernemen dat Hans ons verenigingsblad altijd helemaal doorleest. Hij hoopt
dat onze actieve vereniging nog lang door blijft gaan, ook al is hij zelf geen actief lid.
"Mogelijk over 5 jaar, als ik met pensioen ga, dat ik meer tijd aan de vereniging kan gaan
besteden."
Het was prettig op deze manier kennis met Hans - toekomstig penningmees-
ter? - te maken.

 
 r.k.
 P.S. De afgedrukte postzegels komen uit de collectie van Hans.
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Deze persoonlijke zegels zijn uitgegeven t.g.v. Bofilex  2013 - het 40-jarig jubileum van onze vereniging.
Er zijn nog enkele setjes van deze zegels voor € 5,00 te koop bij onze Nieuwtjesdienst, Joop Hofkens. U
kunt dit bedrag ook overmaken op onze bankrekenng NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterh. Ver. v.
Postzegelverz. met vermelding: Jubileumzegels.
 

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

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

  Een mooi "schilderij" van Martin Den Dekker

Iets bijzonders?
 
 
 
 
Puntstempels Koning Wil-
lem III emissie 1892. Oos-
terhout nr. 885.
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50 jaar geleden
 
De Amstel Gold Race is de enige wielerklassieker die ons land
kent. Op 30 april 1966 werd de koers, genoemd naar biermerk
Amstel, de eerste keer verreden. De Fransman Jean Stablinski
werd winnaar. Limburger Jan Hugens werd derde en daarmee
de eerste landgenoot die op het podium van de Gold Race
terechtkwam. De wedstrid werd vijf keer gewonnen door Jan
Raas, een absoluut record. In die periode sprak men ook wel
over de Amstel Gold Raas. De tocht door het Limburgse
Heuvelland is een stevige uitdaging voor de renners, waarbij
de Cauberg, de Eyserbosweg en de Keutenberg vaak scherp-
rechters zijn geweest.
 

De Amstel Gold Race werd opgericht door wielerploegleiders Ton Visser en Herman Krott. Ton Visser
overleed op 13 december 2015 op 93-jarige leeftijd.  Hij leidde van 1966 tot en met 1970 de succesvol-
le Willem II – Gazelle-ploeg waar renners als Rik van Looy, Peter Post, Jo de Roo en Rini Wagtmans voor
uit kwamen. Daarna stond hij nog aan het hoofd van talrijke kleinere wielerploegen. Herman Krott
overleed op 20 oktober 2010 op 79-jarige leeftijd. In de jaren zestig, zeventig en tachtig was Krott als
leider van de fameuze Amstel-amateurploeg één van de grondleggers van de gouden periode van de
Nederlandse wielersport. Hij ontdekte op jonge leeftijd talen-
ten als Post, Zoetemelk, Kuiper, Knetemann, Theunisse, Ha-
negraaf, Teun en Leo van Vliet en Fedor den Hertog. De eerste
startplaats van de Amstel Gold Race was Breda in 1966; sinds
1998 Maastricht.
 
Op 15 april,2011 vlak voor de start van de Amstel Gold Race
gaf TNT Post een prachtig postzegelboekje uit ter ere van dit
jaarlijkse wielerevenement met 12 persoonlijke  postzegels
van alle Nederlandse winnaars. Totaal tot nu toe:17 overwin-
ningen.  De 51ste editie van de Amstel Gold Race wordt op
zondag 17 april 2016 verreden.
 

50 jaar geleden
 
Op donderdag 10 maart 1966 werd het huwelijk gesloten van
prinses Beatrix met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg
(geb. 1926). Het huwelijk zorgde voor veel emoties in het land.
Een deel van de bevolking had grote moeite met het feit dat
Claus een Duitser was. Het leverde veel discussies op, het lag

21 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog buitengewoon gevoelig, maar onderzoek wees uit
dat de prins weinig te verwijten viel. Om aan alle commotie te ontkomen, spraken Beatrix en Claus de
voorkeur uit hun voorgenomen huwelijksvoltrekking in Baarn te laten plaatsvinden. De regering wilde
daarvan niets weten en gelastte de trouwerij te laten doorgaan in Amsterdam. Het huwelijk werd geslo-
ten door burgemeester Gijs van Hall in het stadhuis van Amsterdam. Daar ontbraken zeven leden van de
zeventienkoppige Amsterdamse PVDA-fractie; zij waren uit protest tegen het huwelijk thuisgebleven,
evenals een VVD-raadslid en de voltallige fracties van CPN en PSP. Ook de leiders van drie Joodse
kerkgenootschappen hadden geen gevolg gegeven aan de uitnodiging.  Zij
vonden dit een belediging aan het adres van de Nederlandse joden die
vooral vanuit Amsterdam, tijdens de oorlog naar Duitse cconcentratiekam-
pen waren gedeporteerd. Dezelfde dag werd het huwelijk kerkelijk inge-
zegend in de Westerkerk door dominee H.J. Kater. De hoofdstad zinderde
die dag van de spanning. Tijdens de rijtour die het pasgetrouwde paar
maakte werden op enkele plaatsen rookbommen gegooid; o.a. in de
Raadhuisstraat door het studentenechtpaar Jaap en Lia Zander (provo-
sympathisanten). Behalve die rookbommen werd – bij de hoek Raadhuis-
straat / Herengracht – om 12.20 uur ook een “levende kip” naar de koets gegooid.
 
36 jaar zijn Beatrix en Claus gehuwd geweest. Het echtpaar kreeg drie zoons: Willem-Alexander (1967),
Friso (1968-2013) en Constantijn(1969). Op 6 oktober 2002 stierf Claus aan de gevolgen van de ziekte
van Parkinson en longkanker.   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dat haal je de koekoek
Met de koekoek wordt hier de duivel bedoeld. We moeten deze uitdrukking
lezen als: "De duivel moge je erom halen dat dit zo is", oftewel: 'je vertelt
onzin', 'ik geloof er helemaal niets van' of 'ik wil er niets mee te maken
hebben'. Ook de varianten 'Dat mocht je de koekoek', 'Dat dank je de
koekoek' en 'Dank je de koekoek' komen voor. De oorspronkelijke vorm
van deze uitdrukking is 'Loop naar de koekoek'. In vroeger tijden nam
men het woord duivel niet graag in de mond, maar verwees men naar
hem met koekoek.
 
De koekoek is in de oud-Noorse mythologie
een aan de god Thor (ook wel Donar ge-
noemd) gewijde vogel, en kennelijk zagen
mensen destijds overeenkomsten tussen

deze Noorse god en de duivel. De koekoek (Cuculus canorus) wordt door
sommige mensen beschouwd als de voorbode van de lente. In april - mei
komt de soort aan in Nederland. Deze vogel is genoemd naar de roep van
het mannetje, een hol aanhoudend "goe-koeh", waarbij het begin met iets
meer nadruk en op iets hogere toon is. Je hoort de koekoek wel, maar hij is
schuw en je ziet hem weinig. De bij ons voorkomende koekoek heeft een wit
met donkergrijs gestreepte onderkant en een grijze kop en hals en een
grijsbruine rug. De poten, de snavel en ogen zijn geel gekleurd. De snavel
is licht gekromd. Hij heeft een lange staart en puntige vleugels en hij wordt
in de vlucht soms verward met de sperwer. Hij wordt 32-34 cm groot (zo
groot als een houtduif).
 
De koekoek is een zogenaamde broedparasiet. Het vrouwtje legt een ei in een zorgvuldig uitgezocht nest
van een andere vogel. Meestal van een kleine zangvogel zoals een heggenmus, een karekiet of graspie-
per. Dit noemt men broedparasitisme  en de koekoek is de enige onder de vogels in Nederland waarbij
dit voorkomt. Het vrouwtje volgt de bewegingen van bijv. een heggenmus. Als er zes eieren in diens nest
liggen, gooit ze er één uit en legt er zelf een bij, het totaal blijft zo zes. Het aantal eieren (en nesten) per
seizoen kan oplopen tot 20. Hun eieren zijn aangepast aan de vogels in wiens nest ze hun ei bijlegge n.
Is die vogel  een graspieper dan lijkt het ei op dat van de graspieper; is het een heggenmus dan lijkt het
op het ei van de heggenmus. De koekoekseieren komen snel uit, tegelijk of net iets eerder dan die van
de heggenmus. De jonge koekoek gooit meteen alle eieren of net uitgekomen vogeltjes uit het nest,
waardoor hij alleen overblijft en alle aandacht en voedsel krijgt. De jonge
koekoek groeit snel en dan is het een raar gezicht om dat grote koekoeksjong
gevoerd te zien worden door een kleine heggenmus. Na ongeveer 20 dagen
vliegt de jonge vogel uit.
 
Koekoeken trekken ieder afzonderlijk eind juli - augustus weg naar Oost-
Afrika, de jonge dieren gaan pas in de herfst. Het is een raadsel hoe de
vogels over deze afstanden de weg vinden, vooral als men weet dat de jonge
vogels al enkele weken na de volwassen vogels het broedgebied verlaten.
De trekneiging, het navigatievermogen en de kennis van de route moeten
overgeërfd zijn, want de mogelijkheid dat de jonge koekoeken dit van hun
ouders leren is uitgesloten.
 
r.k.

 
 Weerspreuken:
 
 - De koekoek in de bomen, de lente zal vlug komen.
 - Een koekoeksroep ter helft van maart, is voor de boer een daalder waard.
 - Roept de koekoek in april, dan komt er een mooie lente.
 - Als voor het laatst de koekoek roept, is de zomer weer versnoept.
 - Als de koekoek roept, regent het de derde dag.
 - Roept de koekoek rustig en regelmatig aan,
   schoon weerke om uit wandelen te gaan.
 - De negende dag der julimaand, de koekoek voor het laatst vermaant.
 - Roept de koekoek driemaal dan komt er regen.
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 Oude postkantoor Arnhem
 
Als je postzaken hebt kun je tegenwoordig terecht in een hoekje bij de Bruna
of AH. Niet echt nostalgie. Onlangs waren wij een dagje in Arnhem en daar
troffen wij aan het Sint
Jansplein het voormali-
ge postkantoor aan in

zijn volle glorie, althans de buitenkant. Het is een van
de mooiste panden van de stad. Het neogotische pand
is een van de meesterwerken van architect Cornelis
Peters (1847-1932). Deze bouwde in opdracht van
de overheid tientallen postkantoren. Weinig daarvan
zijn zo bijzonder als dit bouwwerk aan het Sint
Jansplein. Het heeft veel bijzondere details waarvan
de gehurkte terracotta aapjes bij de hoge vensters
misschien wel de bekendste zijn. Zij gaven het ge-
bouw de bijnaam Apenrots. Van 1888 tot 2009 heeft
het gebouw zijn oorspronkelijke functie gehad. Be-
halve een wachtzaal voor het publiek met diverse
loketten was er een lokaal voor aangetekende brie-
ven, een ruimte voor de bestellers en de directeurs-
kamer. Op de eerste verdieping was de directeurswoning met negen kamers, een keuken met bijkeuken,

een badkamer en terras. In 1994 werden de loketten ingeruild voor een
open balie.

Na 2009 stond het kantoor leeg, was het een tijd een boekhandel en in-
middels staat het al weer twee jaar leeg. De verwachting is dat er spoedig
een horecabedrijf gevestigd wordt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PV Breda
                         Activiteiten PV Breda in 2016
                         
                         Ledenbijeenkomsten op de dinsdagen: 
                         22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober,

                                              22 november, 20 december
in het Ontmoetingscentrum "De Vlieren", Mgr. Nolensplein 1 te Breda. Aanvang 19.00 uur.
Voor verdere informatie zie: www.pvbreda.nl of Daan Touw  076–5418419.
 

Vereniging Baronie '82  
 
Postzegel en Munten Ruilbeurzen 2016   
De bijeenkomsten van Baronie '82 vinden plaats in
Wijkcentrum De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128, Breda.
 
Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur, op de volgende data: 

6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december.                                
Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!!!  Vrij parkeren!!!                              -
                                    
Veilingdata 2016 ( onder voorbehoud ): tijdens de ruilbeurzen van 6 maart en 2 oktober.
Informatie website: www.baronie82.com 
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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

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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