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Ledenbijeen-
komsten

De data voor 2018 zijn:   
Do  -15 maart   
      - 18 april   
      - 16 mei   
      - 20 juni   
      - 19 september   
      - 17 oktober   
      - 21 november   
      - 20 december   

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

 
 
 
 
 
 
 

Postzegelbeurzen

De data voor 2018 zijn:
      -   3 maart
       -  7 april
       -  5 mei
       -  2 juni
       -  1 september
       -  6 oktober
       -  3 november
       -  1 december

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

 

 

Bestuurssamenstelling

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

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

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).
 

Soosmiddag
 
De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Oosterhout
op de laatste woensdag van de
maand - met uitzondering van
de maanden juli, augustus en
december - van 13.30 tot 16.00
uur. De middag staat onder
leiding van Cees Pijpers. Ieder-
een die wil ruilen is welkom. De
entree is gratis.
 
De data in 2018 zijn: 28 maart,
25 april, 30 mei, 27 juni, 26
sept., 31 okt., 28 nov.
 

Maartse buien die beduien
dat de lente aan komt kruien.

Aan een april met regen
is de landman veel gelegen.
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Agenda
 
voor de bijeenkomsten van DONDERDAG 15
maart en WOENSDAG 18 april in Camping 't
Haasje, Vijf Eikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 -
411626.
Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.   
 
  1.     Opening door de voorzitter
  2.     Mededelingen
  3.     Wat verder ter tafel komt
  4.     Rondvraag
  5.     In april jaarvergadering
  6.     Quiz
  7.     Veiling 442 (mrt.) - 443 (april) 150 kavels
  8      Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  9.     Sluiting
 

 Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
Het is alweer maart en het is ijzig koud buiten. Maar binnen is het geluk-
kig warm. Warm werd ik ook toen we op zaterdag 10 februari onze 45e
verjaardag vierden in de zaal van ’t Haasje. Wat een fijne middag hebben
we met zijn allen beleefd. Ontvangst met koffie of thee en daarna een
geweldig warm en koud buffet, voortreffelijk verzorgd door Ben en zijn
medewerkers. Een leuk muziekje tussendoor en tot slot ook nog een
gratis loterij waarbij iedereen een prijsje mocht ontvangen. Prima gedaan
feestcommissie.
 
We kijken nu weer vooruit en zijn volop bezig om van de komende
woensdagavond-bijeenkomsten ook een leuke avond te maken. De mini-
quiz zal weer regelmatig worden verzorgd door JD en wellicht ook nog
andere activiteiten. Daarom wil ik u graag uitnodigen om deze avonden
te bezoeken.

 
Natuurlijk mogen we ook de Brabantse Filatelistendagen niet vergeten. Elke eerste zaterdag van de maand
heten wij u welkom in buurthuis “ De Bunthoef “. Hier bent u ook welkom op de soosmiddagen op
woensdag. Alle data voor de bijeenkomsten vindt u elders in dit blad.
Ik wens u namens het bestuur veel plezier bij het uitoefenen van onze gezamenlijke hobby.
 
Peter Hendrickx,
voorzitter O.V.V.P.
 
 

18 april a.s. jaarvergadering
 
Tijdens de jaarvergadering van 18 april a.s. is Cees Pijpers aftredend als bestuurslid. Hij stelt 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 2017 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.
 

 
LET OP:  de ledenbijeenkomst in maart is niet op woensdag-
              avond maar op donderdagavond: dus 15 maart.
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 PV Breda
 
POSTZEGELRUILBEURZEN 2018
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data:
4 maart, 8 april, 6 mei, 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november,
2 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!
Vrij parkeren!!
        

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

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

Verslag ledenbijeenkomst 17 januari 2018
 
De vergadering van 17 januari 2018 werd door de voorzitter geopend met een woord van welkom aan
de 44 aanwezige leden en de beste wensen voor een gelukkig en gezond Nieuwjaar. Verder vroeg de
voorzitter een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan Zuster Juliana, een jarenlang trouw lid van onze
vereniging en overleden in december. De heer Dingemans uit Tilburg werd welkom geheten als nieuw lid.
 
De notulen van de ledenbijeenkomst van november 2017 en december 2017 zijn in de OP gepubliceerd.
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Het voorstel een ‘nalatenschapscommissie’ in te stellen krijgt in de vergadering geen meerderheid en
wordt derhalve afgewezen. Belanghebbenden wordt aangeraden een notitie in hun verzameling te
plaatsen met daarop een mededeling wat eventuele erfgenamen met de verzameling kunnen doen. 
 
De heer Cees Pijpers heeft afgelopen jaar € 580,00 kunnen overmaken aan een goed doel (Cliniclowns),
grotendeels gefinancierd door de opbrengst van afgestane postzegels.
De quiz gaat op deze avond niet door vanwege problemen met de computer.
Hierna volgt de veiling met de afrekening. De toto werd gewonnen door mevrouw G. Zopfi.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Verslag Ledenbijeenkomst 15 februari 2018
 
De vergadering van 16 februari 2018 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van
welkom aan de 45 aanwezigen. In een korte terugblik besteedde de voorzitter aandacht aan de jubile-
umviering waarop een zeer positieve respons uit de vergadering volgde. Het feest is alom zeer gewaar-
deerd, zowel de viering tijdens de Brabantse Filatelistendag op 3 februari als de gezamenlijke lunch op
10 februari.
 
Verrassing van de voorzitter was dat vandaag de 500e ledenbijeenkomst wordt gehouden, reden voor
nog een klein feestje, heerlijke hapjes bij de consumpties.    
 
 
De notulen van de ledenbijeenkomst van januari 2018 zijn nog niet in de OP gepubliceerd. De notulen
worden tijdens een latere bijeenkomst ter goedkeuring aangeboden..Hierna volgt de veiling met na afloop
de afrekening. De toto werd gewonnen door de heer G. Zopfi.     
 
Volgende bijeenkomst: Donderdag 15 maart 2018 – Recreatiecentrum 't Haasje
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Sponsors
 
Naast de prijzen die Joop Hof-
kens voor de loterij op onze
jubileumdag 10 februari heeft
ingekocht heeft Cees Pijpers
van de volgende winkels/be-
drijven prijzen ontangen:
 
-   Restaurant Arendsnest
-   Restaurant Binnenhofje
-   Restaurant Brownies
-   Restaurant Du Theatre
-   Restaurant El Toro Negro
-   Restaurant Klinkers
-   Restaurant Merlin
-   Restaurant Sirtaki
-   Eethuis Slotjes
-   Eetsalon Zandheuvel
-   Domino’s pizza
-   Bakkerij Sandig
-   Bakker de Jong
-   Pattisserie Speekenbrink
-   Slagerij Haarselhorst
-   Vishandel pooyé
-   Gall en gall
-   Hema
-   Het winkeltje
-   Albert Heijn
-   Smits kleding
-   Rietveld bloemen
-   Oxalis bloemen
-   Bloemen Kamp
-   IJssalon Viavia
-   Ici Paris
-   Douglas parfumerie
-   Lampenpaleis
-   Halford fietsen
-   De Vos fietsen
 
Deze sponsoren worden harte-
lijk bedankt. Zeker ook veel
dank voor de inzet van Joop en
Cees.
 

Bij de voorkant
 
Op oudejaarsdag 2017 is Piet Hohmann
op 82-jarige leeftijd overleden. Piet was
een zeer veelzijdig kunstenaar. Veel
kunstwerken van hem zijn te vinden in
Oosterhout en enkele ervan sierden de
voorkant van onze Oosterhouter Post,
zoals de grote witte ‘Zwerffiets’ aan de
Beneluxweg,  de Metalen Mammoet bij
De Contreie en de grote Bromtol op de
Rotonde bij de Distributieweg. Hij maak-
te ook onder meer pentekeningen,
muurschilderingen, etsen, penningen, was bezig met techniek en
vooral ook met uurwerken. Piet was een zeer veelzijdig en markant
persoon: kunstenaar, leraar, ondernemer, stimulator. Hij had veel
gevoel voor humor en hij was een groot liefhebber van carnaval. Hij
vulde met zijn botsauto decennialang de gaten in de carnavalsoptocht
in Oosterhout.
 
Hohmann gaat naar de kunstacademie in Breda; ging daarna als
vormgever werken bij een hoofdstedelijk reclamebureau. In 1968
komt hij naar Oosterhout en richt mede H19 op (centrum voor kun-
sten). Van 1976 tot 1989 geeft Hohmann ook les aan de Academie
voor Beeldende Kunst Sint Joost in Breda.
 
In 1994 bestond de fabriek van Struyk Beton BV te Oosterhout 75
jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft Struyk Beton een kunstwerk laten
maken door Piet Hohmann. Het is een obelisk (gedenknaald) , opge-
bouwd uit betonnen tegels (van de firma Struyk). Het monument is
ca vijftien meter hoog en staat langs de Statendamweg ter hoogte

van Martens Beton, een van de invalswe-
gen van Oosterhout. Struyk Beton heeft
het kunstwerk overgedragen aan de ge-
meente. Bovenop de obelisk staat een
metalen ooievaar, als symbool voor de
natuurlijke omgeving van de vestigings-
plaats van Struyk Beton. Links achter op
de foto aan de voorkant staat de Slotbos-
se toren.
 
Als eerbetoon aan Piet plaatsen wij een
foto van de obelisk op onze OP.

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

IETS BIJZONDERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de stempelverzamelaar.  
(Ingezonden:Cees Pijpers)
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 Onze leden
 
Op Kerstavond 24 december 2017 is op 96-jarige leeftijd
overleden: Zr. Juliana Veld. 71 jaar lang was zij Benedic-
tines (slotzuster) in Oosterhout. Zij heeft veel functies
gehad; haar laatste was die van huismeesteres (o.a. schil-
deren van kamers en andere huishoudelijke taken). Zij deed
dit tot haar 75ste toen ze met "pensioen" ging.
 
Al op 9 november 1981 werd haar medezuster Zr. Paula lid
van onze vereniging. Toen zij stopte nam Zr. Juliana haar
plaats in. Zij nam ook deel aan het rondzendverkeer. Zij
heeft ongeveer 30 artikelen geplaatst in de Oosterhouter
Post, voornamelijk over goede doelen en kunstschilders.
Zr. Juliana was het oudste lid van onze vereniging.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Op de eerste beursmiddag van dit jaar is dhr. G. Dingemans uit Tilburg lid geworden. Mogen er nog
veel volgen! We wensen hem veel postzegelplezier.
 

 Micronesia
 
Hebt u wel eens van dit land gehoord?? Ik niet eerder.(Aardrijkskunde is
niet mijn sterkste kant.) Maar op 6 december vorig jaar besloot president
Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen en de Ameri-
kaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Tot grote
verontwaardiging van veel landen. In de VN werd een resolutie ingediend
met kritiek op dit besluit en wordt de VS opgeroepen die erkenning in te
trekken. De resolutie, die is ingediend door de Palestijnse VN-vertegen-
woordiging, is echter niet bindend en heeft voornamelijk symbolische

waarde. 128 landen, waaronder Nederland, stemden voor de resolutie, negen tegen en 35 onthielden zich
van stemming. De resolutie is daarmee aangenomen. Onder de landen die zich onthielden van stemming
waren belangrijke bondgenoten van de VS zoals Australië en Canada. Onder de 9 tegenstemmers die zich
achter  Trump schaarden bevond zich Micronesia. Trump had gedreigd financiële hulp aan landen die voor
de resolutie stemmen stop te zetten. Waarschijnlijk daarom stemde Micronesia tegen het voorstel. Dit
was voor mij de eerste keer dat ik Micronesia tegenkwam.
 
Micronesia, is een land in het werelddeel Oceanië. Het land, een aantal
eilanden, ligt in de Grote Oceaan. Ten zuiden ervan ligt Papoea Nieuw
Guinea en ten zuidwesten Indonesië. De voorouders van de Micronesiërs
vestigden zich in Micronesia rond 2000 v.Chr. Een gedecentraliseerd
systeem met opperhoofden ontwikkelde zich langzamerhand tot het meer
gecentraliseerde economische en religieuze Micronesische Rijk. De eerste
Europeanen die het eilandgebied in de 16e eeuw aandeden waren de
Portugezen, tijdens hun zoektocht naar de 'Kruideneilanden' (Indonesië),
gevolgd door de Spanjaarden. In 1899 verkocht Spanje het aan Duitsland
en werd het een onderdeel van Duits-Nieuw-Guinea. Daarna kwam het in
handen van Japan, maar werd na de oorlog in 1944 bezet door de Amerikanen, die het vervolgens vanaf
1947 bestuurden onder auspiciën van de Verenigde Naties als onderdeel van het Trustschap van de Pa-
cifische Eilanden. Op  3 november 1986 werd  Micronesia een onafhankelijke staat met nog wel sterke
politieke banden met de Verenigde Staten in de vorm van een vrije associatie.

.
Micronesia heeft een oppervlakte van 702 km² en telt ongeveer 110.000
inwoners. De vliegduur van Amsterdam naar Palikir, de hoofdstad, bedraagt
circa 19 uur (afstand: 13.000 km). Er zijn best wel veel postzegels en heel
veel (gelegenheids)velletjes van Micronesia; veel ervan betreffen vogels en
natuur. Degenen die het thema “vogels” verzamelen zullen er beslist wel
zegels van hebben.
 
R.K. (bron o.a. Wikepedia)
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Florijnstraat 60  |  4903 RM Oosterhout
0162 457 775  |  www.bruijns-uitvaart.nl

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

     Afscheid nemen
 begint bij vasthouden 
 wat je lief is.
Afscheid nemen is de enige 
zekerheid die het leven ons 
biedt. Als het eenmaal zo ver is, 
wilt u dat het een persoonlijk 
afscheid wordt, dat recht doet 
aan uw overleden dierbare. 
Maatwerk dus! Een afscheid 
dat u bijblijft en houvast
biedt voor de tijd daarna.

WeesVeilig is een beveiligingsbedrijf dat 

zich richt op de particuliere markt en daar-

naast het MKB. Er is gekozen voor een

propositie die past bij de hedendaagse tijd. 

Voor veel gezinnen en bedrijven is de wens

om beveiligd te zijn aanwezig. Daarnaast 

speelt vaak de investering een belangrijke

rol om de aanschaf van een professioneel 

alarmsysteem/rookmelding uit te stellen.

WeesVeilig heeft hiervoor de oplossing. 

Voor een vast maandtarief kunt u een installatie 

aanschaffen voorzien van inbraakdetectie en 

branddetectie. In het maandtarief zit ook het 

onderhoud en service van de installatie

opgenomen en tevens ook een doormelding 

naar de meldkamer. 

Het systeem is voorzien van alle moderne snufjes 

voorzien, zoals een App waarmee het systeem 

volledig op afstand kan worden bediend.

VOORDELEN
WeesVeilig systeem:

•	 Geen	grote	investering

•		Alles	volledig	draadloos

•		Geen	hak-	en	breekwerk

•		Snelle	montage

•		Volledige	service	en
 onderhoud

•		Hoog	kwaliteitsproduct

AL BEVEILIGD VOOR 1 EURO PER DAG!

ADRES:
Ketelweg 33A
3356 LD Papendrecht

 088 - 750 00 00

Kijk nu op onze site

WEESVEILIG.NL
en maak een afspraak.
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Jubileumviering 45 jaar OVVP:
 
De viering van het 45-jarige jubileum van onze vereniging is niet onge-
merkt voorbij gegaan. Een hele week heeft het geduurd. De eerste fees-
telijkheden waren al te merken op onze Brabantse Filatelistendag, op
zaterdag 3 februari, toen de beurs open was van 10.00 tot 16.00 uur en
we ruim meer dan honderd bezoekers hadden. Kei gezellig en leuk samen
een broodje met koffie pakken...

 
De echte viering was op zaterdag 10 fe-
bruari, de datum waarop onze vereniging
45 jaar geleden is opgericht. Ruim zeventig leden  waren – op carnavas-
zaterdag – aanwezig in recreatiepark ‘t Haasje om samen deze bijzonde-
re verjaardag te vieren. Bij binnenkomst ontvingen allen een pakketje met
consumptiebonnen, een lot, een persoonlijke zegel (hierbij afgebeeld) een
blokje zegels van de Multilaterale in ’s-Hertogenbosch en een pen met
opdruk. Wel een moderne pen, te gebruiken op een tablet of mobiele
telefoon en als balpen. En er was muziek.
 
De bijeenkomst begon met kof-
fie met gebak en een woord van
welkom door onze voorzitter
Peter Hendrickx. Peter refereer-
de aan een aantal gebeurtenis-
sen uit het verleden en wenste
de aanwezigen een plezierige
middag. Daarna genoten de
aanwezigen van de muziek.Het
begon met het Oosterhoutse
Volkslied -  waarvan bleek dat

de meesten de tekst niet kenden - maar dat deed aan de bele-
ving niets af, daarna consumpties en de eerste ronde van de
loterij. Prachtige prijzen, variërend van een dinerbon, tot een grillapparaat. Met de zekerheid dat alle
bezoekers één van die mooie prijzen, bijeengebracht door Cees Pijpers en Joop Hofkens, mee naar huis
zou mogen nemen. Daarna begon het rijkelijk gevulde lunchbuffet. Variërend van een soepje tot meer-
dere lunchgerechten. Uitstekend verzorgd door ‘t Haasje.
 
De tweede ronde van de verloting werd gehouden nog vóór het ook uit-
stekende dessert. En ondertussen speelde de muziek van het trio van de
heer Den Exter. Gezellig en leuk. Na het dessert werd de heer Eysermans,
die als enige vijf en veertig jaar lid is, door de voorzitter in het zonnetje
gezet. Daarna vroeg de heer Van der Veeken het woord, waarin hij aan-
dacht had voor een aantal bekende personen die in het verleden nauw
betrokken waren bij het wel en wee van onze vereniging, zoals de heer

Berkhoudt en mevrouw Schneider.
 
De heer Van Bijnen sprak namens de leden
een woord van dank aan bestuur en vrij-
willigers die deze gezellige jubileumviering
mogelijk hebben gemaakt. Na de laatste
ronde van de verloting, had iedere aanwe-
zige een bijzonder mooie prijs gewonnen
(Hulde Joop en Cees voor de mooie prijzen)
en werd nog een tijd genoten van de mu-
ziek en van de gezelligheid.

Als uitsmijter – onverwacht maar zeer geslaagd – trad Rinuske de bus-
chauffeur op met zijn verhaal over een gepensioneerde buschauffeur en
zijn belevenissen.  Met een fraaie chauffeurspet op zijn blonde? krullen en
een uniform dat enige maten te groot was (geleend van Cees??) leek hij
sterk op onze penningmeester Rien Kooiman. Daverende lachsalvo’s  en
groot succes. Een sauwel van de bovenste plank.
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En, dat feit mogen we niet ongenoemd laten, de OVVP is in de postzegel-
verzamelaarswereld wellicht niet de oudste, het is wel de enige vereniging
waar op de jubileumviering de polonaise werd gelopen.
 
Een gedenkwaardige jubileumviering, een gezellige middag. Helaas duurt
het zeker vijf jaar voordat we opnieuw een jubileum te vieren hebben.
 
JRL
 
P.S.
Eri s nog een bijzonder feit te gedenken in
deze periode, namelijk dat op 15 februari
de 500ste ledenbijeenkomst plaatsvond!
En wat ook wel vermeld mag worden is dat
onze secretaris het vignet op de postzegel
heeft ontworpen. Ieder lid ontvangt gratis
een zegel bij Cees Pijpers en ze zijn ook
bij hem te koop voor € 1,00.
r.k.

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

 Nog enkele foto's van het jubileum
  

 
 

 
 
 
 

 1973 - 2018
 
Foto's: Karin Hendrickx
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DUBBELTJESTAFEL
 
In de bijeenkomst van donderdag 15 maart liggen de volgende boeken ter inzage:
Italië - Spanje - Portugal - Oostenrijk - Zwitserland -Australië - Canada - Nieuw Zeeland en USA .

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

1 Oostenrijk stockboek g 6,00

2 Antillen stockboek p/g 4,00

3 Ned. Overzee stockboek p/g 5,00

4 Indonesie/N.Guinea 2 stockboekjes p/g 8,00

5 Nederland stockboek p/g 9,00

6 Nederland stockboek g 4,60

7 Nederland stockboek g 5,00

8 Nederland stockboek g 4,00

9 Nederland oud album g 5,00

10 Scandinavie klein stockboek p/o/g 5,00

11 Frankrijk stockboek p/o/g 9,60

12 Wereld sigarendoosje 3,00

13 Duitsland ND Post bezirk kaartje g 30,00 1,80

14 Suriname 12 blokjes p 38,50 2,00

15 Wereld diversen op 20 kaartjes p/g 100,00 5,00

16 Liechtenstein vel Cept 1961 p 12,00 2,00

17 Europa doos afgeweekt g 1,00

18 Wereld doos diversen g 1,00

19 Antille/Suriname stockboek p 6,00

20 diversen leeg dik stockboek 5,00

21 Nederland Holland album p/o/g 5,00

22 Motief Vogels in stockboek p/o/g 2,00

23 Nederland Davo album deel 4 christal p/o/g 5,00

24 Belgie diversen in album p/o/g 5,00

25 Suriname diversen op bladen p/o 1,00

26 motief vogels in ringband p/o/g 5,00

27 Nederland roltanding 82-85 o 33,00 3,00

28 Nederland PZB 8a,14a,16b,33b p 36,00 3,00

29 Nederland port 13-26 g 64,00 6,00

30 Faroer 1975-2000 op  bladen compleet p 618,00 100,00

31 Faroer 57 FDC's onb 285,00 40,00

32 Nederland 72 FDC's 270-338 onb 190,00 20,00

33 Nederland kerstvel 1991 p 11,50 3,00

34 Nederland vel goede doelen 2010 p 7,80 2,60

35 Nederland vel dag vd postzegel 2010 p 10,00 3,00

36 Nederland kerstvel 2001 p 10,00 3,00

37 Nederland kerstvel 1992 p 11,50 3,00

38 Nederland persoonlijke zegels 2004 p 3,90 1,20

39 Nederland PZB's 52,57,58 p 12,60 3,60

40 Nederland PZB's 60+80 p 7,45 2,40

41 Bayern nr 89Type 1 g 60,00 8,00

42 Bayern nr 91Type 1 g 40,00 6,00

43 Bayern Dienst porto nr 7-15 o 250,00 25,00

44 Wurttemberg nr 2-4 g 92,00 9,00

45 Wurttemberg nr 36-38 g 175,50 17,00

46 Wurttemberg nr 36-38 + 39-40 g 77,50 7,60

47 Oud Duitsland diversen op stockkaarten g 5,00

48 Suriname nr 34-36 o 100,00 12,00

49 Suriname nr 58-59 o 27,50 4,60

50 Suriname nr 146-149 o 22,00 3,60

51 Belgie nr 93-99 Caritas g 95,00 15,00

52 Belgie nr 101-107 Caritas g 40,00 7,00

53 Belgie Collectie 1976-1984 p 700,00 20,00

54 Duitsland Bund blok 2 2x p/g 75,00 7,60

55 Duitsland bezetting zegel 959 speciale kleuren p 75,00 7,60

56 Israel 6 blokken 1894-1986 p 70,00 7,00

57 Vaticaan 5 blokken 1982-1983 p 20,00 2,00

58 Nederland 5 poststukken w.o. brief 1881 g 3,00

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

60 Duitsland Collectie in DAVO 1948-1977 p/g 1.000,00 60,00

61 Jamaica nr 136-147 p 7,00 1,00

62 Ascension nr 156-159 p 6,50 1,00

63 Berlijn nr 112-113 o 70,00 7,00

64 Nyassa nr 227-239 g 12,00 1,80

65 Monaco nr 273-287 o 35,00 4,00

66 Saargebied nr 156 g 120,00 10,00

67 Frankrijk nr 359-360 p 250,00 26,00

68 Frankrijk nr 576-577 p 18,00 3,00

69 Faroer nr 19 2x kleurverschillen g 1,00

70 Zweden nr 141-143 g 45,00 5,00

71 Belgie spoorweg TR1-TR6 g 160,00 24,00

72 Belgie spoorweg TR7-TR14 g 125,00 16,00

73 Belgie spoorweg TR58-TR78 g 60,00 8,00

74 Belgie spoorweg TR128-TR134 g 9,00 1,50

75 Belgie spoorweg TR170-TR173 g 35,00 5,00
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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 Duitse Rijk Dienst 16-22 g 18,00 2,40

77 Duitse Rijk Dienst 23-33 g 40,00 5,00

78 Duitse Rijk 565-68+573-75+580-83 g 23,50 3,00

79 Duitse Rijk diversen 1942-1944 p 55,00 5,00

80 Bohmen/Mahren diversen op kaart p 3,00

81 Indonesie stockboek p 5,00

82 Frankrijk stockboek g 3,00

83 Wereld stockboek p/o/g 3,00

84 Motief vogels in doosjes g 3,00

85 Europa stockboek g 2,00

86 Europa stockboek g 2,00

87 Europa stockboek g 3,00

88 nw. Guinea FDC bes 1,00

89 Nederland kinderblokken 1972-1979 p 2,00

90 Diversen leeg stockboek 6,00

91 Turkije/India stockboek g 3,60

92 Japan stockboek p/g 4,00

93 Duitsland stockboek g 4,00

94 Engeland/Duitsland stockboek g 3,60

95 Antillen stockboek p/o 3,00

96 Motief stockboek dieren/bloemen p/g 4,00

97 Suriname/Antillen stockboek p 3,00

98 Nederland kaart 5 series g 77,50 7,60

99 Nederland 6 FDC's bes 54,00 2,00

100 Diversen leeg nieuw stockboek 12,50

101 Wereld stockboek g 3,00

102 Motief stockboek schepen g 3,00

103 Duitsland stockboek g 4,00

104 Wereld stockboek brieven FDC's g 3,00

105 Nederland stockboek blokken en velletjes p 4,00

106 Motief stockboek Ol.Spelen 2,60

107 Duitsland stockboek g 4,00

108 Nederland 5 series op kaart g 70,00 7,00

109 Nederland 6 FDC's bes 52,00 2,00

110 Nederland 578-581 p 23,00 2,40

111 Nederland 270-273 g 25,00 5,00

112 Nederland 681-682 p 41,00 4,00

113 Nederland 683-687 p 11,50 1,60

114 Nederland 655-659 p 22,50 2,60

115 Duitsland 205-208 g 17,00 1,80

116 Duitsland nr 147 g 20,00 2,00

117 Duitsland 235-236 g 10,00 1,00

118 Duitsland nr 152 g 7,00 1,40

119 Duitsland 153-154 g 45,00 4,60

120 Nederland jaargang 1985 p 23,00 3,00

121 Nederland jaargang 1984 p 25,40 2,60

122 Nederland jaargang 1986 p 21,30 2,00

123 Wereld album diversen g 3,00

124 Wereld 3 album diversen onb 5,00

125 Vaticaan Davo album p/g 5,00

126 Wereld stockboek g 5,00

127 Spanje dik nieuw stockboek 1855-2014 g 10,00

128 Indonesie stockboek p/g 5,00

129 Nederland jaargang 1991 p 27,60 2,80

130 Suriname blok 308 p 80,00 12,00

131 Suriname nr 309-311 p/o 32,00 4,40

132 Duitse Rijk samendrukken K1,K3-K6,W19 o 27,80 3,20

133 Duitse Rijk samendrukken KZ7,W15,S15 etc. o 24,20 3,00

134 Duitse Rijk samendrukken W21,W22 o 170,00 15,00

135 Franse Zone Baden 50-55 o 28,00 3,80

136 Franse Zone Rheinland 16-29+51-52 o 25,00 3,00

137 Franse Zone Rheinland 46-48+51-52 o 20,00 2,80

138 Franse Zone Wurttemberg 14-27 o 15,00 2,60

139 Nederland Wurttemberg 44-46+51-52 o 24,00 3,60

140 Nederland album huis van Oranje 67 FDC's 7,00

141 Antillen 86 FDC's in album 10,00

142 Suriname 98 FDC's in album 7,00

143 Rep. Suriname 90 FDC's in album 10,00

144 Wereld stockboek g 4,00

145 Diversen leeg dik oud stockboek 10,00

146 Duitsland stockboek p 400,00 8,00

147 Overzee stockboek p/g 3,00

148 Duitse Rijk stockboek g 5,00

149 Wereld ringband met 64 kaartjes diversen p/g 10,00

150 Frankrijk 813-820 p 18,00 3,60
totaal 1.009,20
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DUBBELTJESTAFEL
 
Op de bijeenkomst van woensdag 18 april liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland - Duitsland - Berlijn - Staten - DDR - België - Noorwegen - Zweden - Finland - Denemarken -
IJsland - Frankrijk en Luxemburg .

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

1 Nederland PZB 43 a,c p 7,30 1,80

2 Nederland vel 10 voor je vrienden p 6,50 1,80

3 Nederland vel  vakantiegroeten p 8,00 2,00

4 Nederland vel groeten uit … p 6,50 2,00

5 Nederland vel 10 voor huwelijk p 6,50 2,00

6 Nederland vel 10 voor baby p 6,50 2,00

7 Nederland 752-756 p 8,50 1,00

8 Nederland 731-735+759-763 p 15,30 1,60

9 Nederland 318-22+715,719+779-83 p/g 20,00 2,00

10 Duitsland restant rondzendboekje g 49,25 5,00

11 Duitsland 150+205-208 g 33,00 5,00

12 Duitsland 205-208 g 17,00 1,80

13 Duitsland 270-273 o 25,00 5,00

14 Duitsland nr 161 o 25,00 5,00

15 Diversen leeg dik stockboek 10,00

16 Belgie diversen uit 1987-1988 g 29,00 3,00

17 Belgie diversen uit 1989-1990 g 31,00 3,00

18 Belgie diversen uit 1991-1992 g 28,00 3,00

19 Belgie diversen uit 1992-1993 g 27,00 3,00

20 Belgie diversen uit 1993-1994 g 28,00 3,00

21 Ned.Indie 5 brieven en briefkaart g 5,00

22 Liechtenstein 6 blokken 1982-1986 p 52,00 5,00

23 D.D.R. zegels uit kindervelletjes p/o 40,00 5,00

24 Nederland stockboek blokken van 4 etc. g 10,00

25 Berlijn stockboek diversen p/g 10,00

26 Belgie 824-827 p 15,00 3,00

27 Oostenrijk Veldpost nr 1-17 g 24,00 2,40

28 Liechtenstein 2 vellen 211-212 p 64,00 3,00

29 Nyassa diversen o 30,00 2,60

30 Zwitserland 1100-1108 p 6,00 1,00

31 Zwitserland 218-221 blokken van 4 p 22,00 3,00

32 Zwitserland 683-686 o 15,50 2,00

33 Duitsland serie Heinemann compleet p 35,00 4,00

34 Belgie diversen 1979-1982 g 30,00 3,00

35 Belgie diversen 1982-1985 g 33,00 3,00

36 Belgie diversen 1985-1988 g 31,00 3,00

37 Belgie strafport TX17-25 g 8,00 1,00

38 Duitse Rijk diversen 1935-1936 g 17,00 2,00

39 Duitse Rijk dienst 1927-1933 g 60,00 7,60

40 Duitse Rijk dienst 1920-1922 g 60,00 7,60

41 Duitse Rijk dienst 1919-1922 p 30,00 3,00

42 Duitse Rijk dienst 1923 p 30,00 3,00

43 Bohmen/Mahren diversen op kaart g 3,00

44 Nederland 1117/1117a + 1118/1118a p 1,00

45 Nederland diverse kinderblokken p 1,00

46 Nederland diverse belastingzegels g 2,00

47 Wereld stockboek g 8,00

48 Nederland 139/140 g 1,00

49 Nw. Guinea 1-9 + 78-81 p 17,60 2,60

50 Nederland nr 278 g 2,00

51 Franse Kolonien veel zegels op bladen o/g 20,00

52 Diversen leeg dik stockboek 4,00

53 Nederland 3 series op kaart p 51,00 7,60

54 Nederland stockboek p 5,00

55 Ver. Naties stockboek p 4,00

56 Nederland map met 70 FDC's 7,00

57 Duitsland stockboek g 3,00

58 Nederland 588-91+592-95 p 98,00 15,00

59 Nederland 310-12+323-24+325-26 p 54,00 7,60

60 Nederland kaart 6 FDC's bes 2,00

61 Wereld doos allerlei 2,60

62 Diversen leeg dik stockboek 10,00

63 Nederland stockboek p/g 4,00

64 Wereld stockboek allerlei 3,00

65 Berlijn stockboek g 2,60

66 Duitsland stockboek g 4,00

67 Italie stockboek g 3,00

68 Bundespost stockboek p/g 5,00

69 Nederland 300-304+310-312 p 7,60

70 Nederland 6 FDC's bes 2,00

71 Wereld 2 schoenendozen g 2,60

72 Nederland 676-680 p 10,00 1,00

73 Nederland 707-711 p 19,00 2,00

74 Nederland 702-706 p 13,50 1,40

75 Nederland 688-692+695-699 g 22,00 2,20
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

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

77 Duitsland nr 116 g 48,00 4,80

78 Duitsland nr 161+166 g 43,00 4,80

79 Duitsland diversen op kaart g 81,60 8,00

80 Nederland nr 210 p 18,00 1,80

81 Nederland jaargang 1994 p 52,00 7,00

82 Nederland jaargang 1992 p 45,00 6,00

83 Duitsland diversen in album g 5,00

84 Nederland 1852-1989 in importa album p 5,00

85 Frankrijk stockboek 1000 zegels g 5,00

86 Wereld 3 stockboeken g 5,00

87 Nederland stockboek diversen g 3,00

88 Nederland 1985-1996 in Safe album p/g 5,00

89 Wereld doosje diversen g 5,00

90 Nederland 212-219 g 60,00 10,00

91 Nederland 318-322 2x o/g 24,50 3,40

92 Nederland 332-345+379-391 p 43,30 4,40

93 Nederland Overzee diversen op kaarten in map p/g 6,00

94 Belgie 1943-1945 5 series g 15,00 3,00

95 Belgie 1944-1962 5 series g 14,00 2,40

96 Sovjet Unie diverse series en blok uit 1980 g 75,00 4,60

97 Saarland 255-259 o 25,00 4,60

98 Saarland 260-261+265-266 o 17,50 3,00

99 Saarland 262-263 p 10,00 2,00

100 Bayern 14 oude zegels g 192,00 10,00

101 Wurttemberg 12 zegels g 248,00 12,00

102 Suriname nr 2 in blokje van 4 p 10,00 1,80

103 Duitse Rijk nr 2 ( dun plekje ) o 650,00 10,00

104 Duitse Rijk stockkaart Hitlerzegels p 28,50 2,40

105 Ver. Naties Wenen diversen + Kosovo zegels p/g 2,00

106 Cept 62 zegels en meelopers p 4,00

107 diversen leeg stockboek g 8,00

108 Wereld diversen in stockboek p/g 5,00

109 Ver. Europa stockboek g 12,00

110 Wereld Verrassingsdoos 10,00

111 Israel stockkaart  p/g 2,00

112 Ned. Indie stockkaart g 2,00

113 Nw. Guinea stockkaart g 2,00

114 Indonesie stockboek p/o/g 5,00

115 Europa stockboek g 5,00

116 Engeland/Ierland stockboek g 5,00

117 Engeland stockboek g 3,00

118 Zweden stockboek g 3,00

119 Denemarken stockboek g 5,00

120 Finland stockboek g 5,00

121 Noorwegen stockboek g 5,00

122 Duitsland doos afgeweekt g 3,00

123 diversen papiersnijset 5,00

124 Nederland 13 blokken p 48,35 6,60

125 Nederland 16 briefkaarten+5 postzegelmapjes p/g 3,20

126 Nederland PZB 53a + 60 p 9,00 3,20

127 Nederland PZB 51 p 8,00 3,00

128 Nederland PZB 24a + 29 +36 p 15,75 4,60

129 Nederland PZB 37 p 20,00 5,00

130 Nederland PZB 40+41+42a p 18,70 5,20

131 Saarland diversen 1951-1955 o 9,40 1,80

132 Franse Zone Wurttemberg 1-13 g 14,00 2,80

133 Franse Zone Wurttemberg 14-27 g 22,00 4,00

134 Franse Zone Wurttemberg 47-48 g 34,00 6,00

135 Duitse Rijk samendrukken S36+S37 o 144,00 16,00

136 Duitse Rijk samendrukken W28+S44 o 36,00 4,20

137 Ned. Indie 167-170 o 17,50 3,20

138 Ned. Indie 176-179 2x o/g 20,50 3,80

139 Curacao luchtpost 41-44 o 40,00 6,00

140 Antillen 1296-1307 p 25,50 3,20

141 Nederland 1894-1903 g 13,00 2,40

142 Nederland 1909-1918 g 13,00 2,00

143 Nederland PZB 64 g 8,00 2,00

144 Nederland PZB 72 g 8,00 2,00

145 Nederland PZB 80 g 6,00 1,60

146 D.D.R. diversen 1950-1951 o 75,00 8,00

147 D.D.R. 1126-1132+blokken 23-24  2x p/g 26,00 4,00

148 Duitsland stockboek diversen p/g 5,00

149 Oud Duitsland stockboek diversen p/g 8,00

150 Belgie stockboek 500 zegels g 5,00
totaal 662,40
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Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in
2013 100 jaar:
 
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van
België vierde in 2013 zijn honderdste verjaar-
dag, onder meer met een bijzonder door BPost
op 25 juni 2013 uitgegeven warmtegevoelige
(thermografische druk) postzegelvelletje, een
wereldprimeur(?).
 
In 1823 krijgt Adolphe Quetelet van de Minister
van Openbaar Onderwijs van het Koninkrijk der
Nederlanden de vergunning een sterrenwacht
in Brussel op te richten. Vanaf dat moment
worden hier ook de eerste meteorologische
waarnemingen gedaan.  Niet lang daarna ver-
huist het instituut naar Ukkel en wordt de me-
teorologie afgesplitst van de astronomie. In
Ukkel is het instituut nu gevestigd op een ‘pla-
teau’, samen met de Koninklijke Sterrenwacht
van België en het Instituut voor Ruimte-Aëro-
nomie.  Op 1 september 1876 wordt het eerste
Belgische weerbericht uitgegeven, gebaseerd
op de analyse van een synoptische kaart. In
april 1906 wordt de eerste weerballon gelan-
ceerd om meteorologische gegevens op grote
hoogte te verzamelen.

Op 31 juli 1913 wordt de meteorologische dienst van de
Sterrenwacht een autonoom instituut onder de naam Konink-
lijk Meteorologisch Instituut (KMI). Jean Vincent is de eerste
directeur. Van 1914 tot 1918, tijdens de Duitse bezetting, zet
het KMI al haar activiteiten stop. Het werd gebombardeerd op
20 augustus 1914 en herbouwd begin 1919. Vanaf 1919 wordt
Jules Jaumotte de nieuwe directeur. Hij is astronoom, militair
piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog en pionier van de ste-
reoscopische luchtfotografie. Hij bijt zich vast in de realisatie
van atmosferische peilingen die mekaar heel snel opvolgen in

reële tijd. Deze nieuwe aanpak in de studie van de  Atmosfeer vormt de wieg van een nieuwe wetenschap,
de synoptische Aerologie. Tijdens de deelname van België aan het internationaal pooljaar 1932- 1933
maakt Jules Jaumotte wolkenfoto’s op grote hoogte met behulp van peilingballons, dankzij een techniek
die de werking van apparaten instelt op metingen in de hoogte. In de tweede wereldoorlog eisten de
nazi’s het instituut op en maakten er een militaire sterrenwacht van. Het werd vernield door de Engelsen
in 1944. 1956 was het jaar van de inhuldiging van het Geofysisch Centrum in Dourbes, waar het mag-
netisme en de atmosferische elektriciteit bestudeerd worden.
 
(Frans Haverschmidt – 140814 – bronnen o.a.: BPost)
          

Dubbeltjestafel
 
Laatst was ik bij de bakker en buiten kwam ik tot de ontdekking dat 4 mueslibolletjes niet waren af-
gerekend. Ik ging terug om ze alsnog af te rekenen. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Ik mocht
ze houden en hoefde niet te betalen. Maar als ze teveel rekenen ga ik ook terug, vandaar. Bovendien
vind ik ze niet lekker als ik weet dat ze niet betaald zijn. Zo ook met postzegels. Ik zal nooit een ze-
geltje achteroverdrukken. Als ik dat zegeltje dan later weer zie, spreekt mijn geweten en vind ik het
niet mooi meer. Helaas denkt niet iedereen er zo over. Volgens de mensen van de dubbeltjestafel
gebeurt het wel dat iemand zegels heeft uitgezocht en dan plotseling zonder te betalen is vertrokken.
Dit kan natuurlijk per ongeluk zijn, vergeetachtig of zo, maar toch de vraag om erop te letten en af te
rekenen wat je meeneemt. Ook zijn er enkele dubbeltjesboeken verdwenen! Heb jij die toevallig per
ongeluk meegenomen, breng ze dan a.u.b. terug. Bij voorbaat dank.
 
r.k.
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Ria de Wijs-v.d.Pennen – 25 jaar lid
 
Van de inmiddels veel gehouden interview-
tjes is Ria de 2e vrouw. Niet zo verwon-
derlijk als je weet dat maar 20% van onze
leden vrouw is, en 80% man. Dit interview-
tje is een “familieonderonsje”. De moeder
van Ria was een zus van mijn vader;
vandaar.
 
Ria is geboren in Lage Zwaluwe, maar
woont sinds haar huwelijk met Leo inmid-
dels al 53 jaar in Made, in een door Leo
zelf gebouwd huis in een rustige, fijne
buurt. We hebben nogal wat familieherin-
neringen opgehaald, maar uiteraard ook
over postzegels gepraat.
 
Leo heeft niets met postzegels, maar hij verzamelt sigarenbandjes en ik sta versteld van de grote hoe-
veelheid en ook kennis die hij daarvan heeft. Hij heeft zelfs een catalogus voor sigarenbandjes samen-
gesteld. (Hij zoekt nog mensen die willen ruilen.)
 
Theo de Wijs, een broer van Leo, verzamelde wel postzegels. Hij was lid van onze vereniging van 2007
t/m 2015. Eind 2015 heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd en helaas is hij vlak daarna, in januari 2016,
overleden. Het verzamelen had hij niet van een vreemde, want zijn moeder – schoonmoeder van Ria
dus – verzamelde ook al heel lang postzegels. Ook zij werd lid van onze vereniging met nr. 220 in 1979.
Toen zij ouder werd en slecht ging zien kon ze het niet meer alleen en ging Ria haar helpen met de

postzegels: sorteren, insteken, afweken, rondzending verzorgen enz.
Dochter Erna van Ria kreeg van oma toen zij  puber was een insteekalbum
met postzegels maar toen ze zo’n jaar of 17 was stopte zij met verzame-
len. Ria heeft toen die verzameling overgenomen en is ermee doorgegaan.
Haar eerste zegels waren Nederlandse, ook eerstedagenveloppen, maar
tegenwoordig verzamelt ze alles, met Polen en andere Oost-Europese
landen als voorkeur. Ria stelt ook een collectie Nederland samen voor hun
2 kinderen, maar of die er later iets mee doen?????
 

Ria werd lid van onze vereniging op 17 februari 1993 met nr. 633. Aanvankelijk bezocht zij onze veilingen
en beurzen nauwelijks in verband met het ontbreken van vervoer. Maar via de rondzendingen leerde zij
Lies van Duijne kennen (inmiddels ruim 43 jaar lid), die haar aanbood mee te gaan. Zo werd Lies haar
postzegelvriendin. De bijeenkomsten vonden toen nog plaats in de achterzaal van Café Strijen aan de
Bosstraat in Oosterhout (thans “De Schoen”).Inmiddels hebben zich 3 andere dames bij het clubje gevoegd
(de dames Brenders, Verhoeve en Stoop) en het damesclubje is trouw aanwezig bij zowel de avondbij-
eenkomsten als de beurs op zaterdag en vaak ook bij de soos.
 
Ria is een echt “dubbeltjestafelmens”. Het snuffelen in die boeken vindt
ze heerlijk en ze is zeer tevreden als ze weer een paar zegels tegenkomt
die ze nog niet had. Ze heeft grote bewondering voor de samenstellers
van deze  keurig verzorgde boeken. Overigens vult zij ook weer de dub-
beltjestafel aan met haar dubbele zegels. Verder bekijkt ze altijd zeer
uitgebreid de rondzendingen, al vindt ze sommige inzenders wel erg duur.
 
De mooiste zegels vindt zij de 3 vellen Amphilex-zegels (blauw, rood en donkergroen) uit 1967. (In de
vorige OP is een interview met Marc van Diessen geplaatst, die deze zegels eveneens de mooiste vindt.
Dus daar zijn ze reeds afgedrukt.) De mooiste landenzegels vindt Ria de zegels van Polen. Ze heeft er
een uitgebreide verzameling van.
 
Ria besteedt heel veel tijd met veel plezier aan postzegels. Ze is heel tevreden over onze vereniging. Ze
vindt het een gezellige club met veel activiteiten waar ze graag naar toe gaat. En dat is altijd fijn om te
horen. Als je haar met zoveel enthousiasme hoort platen over postzegels begrijp ik niet waarom we niet
meer leden hebben. In ieder geval rijd ik met een fijn gevoel weer naar Dongen.
 
r.k.
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Van Dieten Postzegelveilingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV
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Cees van Tilburg - 40 jaar lid.
 
Op een druilerige wintermorgen in februari rijd ik naar Rijen,
naar het huis aan de spoorlijn, waar Cees en Corry van Tilburg
naar volle tevredenheid  wonen.  Cees telt momenteel 76 jaren.
Hij is geboren en getogen in Dongen maar al vanaf hun huwe-
lijk – 52 jaar geleden – wonen ze in Rijen. Zij hebben een
dochter en 2 kleinkinderen. 
 
Na 3 jaar vakschool, 3 jaar avondschool en 4 jaar verdere
opleiding, werd Cees orthopedisch schoentechnieker. De laatste

30 jaar voor zijn pensionering
werkte hij bij Jansen orthopedi-
sche schoentechniek in Breda. Hij
heeft zijn beroep altijd met veel
plezier uitgeoefend en dat blijkt
ook wel uit het enthousiasme
waarmee hij erover vertelt.  Hij
heeft, samen met zijn dochter, een
boekwerk samengesteld dat het
hele handmatige proces van de
orthopedische schoenen van het
begin tot het einde vastlegt, met beschrijving van alle materialen en hande-
lingen en met heel veel prachtige foto’s. Een geweldig boekwerk, dat eigen-
lijk uitgegeven zou moeten worden. Ook heeft hij jongeren opgeleid voor het
orthopedisch beroep.

 
Toen Cees 12-15 jaar oud was spaarde hij al postzegels. Hij ging een aantal fabrieken af in Dongen, waar
hij toen woonde, om postzegels te vragen. Het waren de in Dongen bekende schoen- en looistoffenfa-
brieken Tanin, Smits en Extract. Zo had hij toen niet alleen Nederlandse postzegels, maar ook zegels uit
Argentinië en Griekenland, die hij heel mooi vond. En hij kreeg Oost-Duitslandzegels van tassenfabriek
Cees van Meel. Maar zoals vaak verwaterde het verzamelen. Toen hij ongeveer 35 jaar oud was kreeg
hij van een neef een aantal postzegels. Hij kocht een catalogus en het leek hem wel een mooie hobby.
Maar hij wilde wel wat meer van postzegels weten. Een oude buurman, die ook postzegels verzamelde,
attendeerde hem op onze vereniging en op 25 april 1978 werd Cees lid met nummer 170. Thans is hij de
12de die 40 jaar lid is van onze verenging.

 
Cees was op de lagere school al zeer geïnteresseerd in aard-
rijkskunde, topografie en landenvlaggen en is dat nog steeds.
Hij heeft o.a. de vlaggenplaatjes die de Faam Breda in de jaren
zestig uitgaf. Geen wonder dat zijn mooiste verzameling als
thema heeft: het verzamelen van een topografische postzegel
van elk land en een met daarop de vlag van dat land. Hij heeft
daarvan een hele mooie collectie, maar compleet is die nog niet. De oude Sovjet-
Unie bijvoorbeeld bestond uit zeer veel republieken, zoals Kirzigië, Azerbeidzjan,
Tadzjikistan enz. enz., die allemaal na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991
onafhankelijke landen werden. Probeer daar maar eens én land én vlag op aparte
zegels te vinden. Hij verzamelt ook roofvogels op postzegels, maar dan alleen van

Europa. Hij heeft eveneens Nederlandse zegels verzameld maar is daarmee gestopt toen de euro werd
ingevoerd. Verder heeft hij een collectie met postzegels waarop afbeeldingen staan van monumenten,
kastelen, bruggen enz. die hij met Corry tijdens vakanties zelf gezien of bezocht hebben. Cees heeft
destijds ook de rondzendingen in Rijen e.o. opgezet en is heel lang sectiehoofd geweest. Enkele jaren
geleden heeft hij die taak overgedragen aan Toon Stoopen. Hij neemt nog wel deel aan de rondzendingen.
 
Cees is geen fanatiek postzegelverzamelaar, maar besteedt vooral in de
winter daaraan best veel tijd. Daarnaast heeft hij nog zoveel andere
hobby’s. Hij is ook altijd zeer sportief, met name buiten, bezig geweest.
Al heel vroeg begon hij met hardlopen en heeft dat in groepsverband
gedaan tot zijn 75ste; toen wat minder hard dan in het begin! Ook heeft
hij gehockeyd tot zijn 58ste, en getennist tot zijn 70ste. Sinds enkele jaren
is hij, evenals zijn vrouw, lid van de Jeu de boulesclub “Het juiste spoor”
in de Leemput in Rijen. Ze doen dat met heel veel plezier. Cees haalt daar
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hoge resultaten. En sinds 1½ jaar zijn ze ook lid van de Rijense Bridge
Club. Veel stilzitten is er dus niet bij.
 
Voorheen kende ik Cees alleen van de veilingavonden. Maar nu heb ik heel
wat meer te horen en te zien gekregen van dit veelzijdige, sportieve, en
enthousiaste lid van onze vereniging. Het was me een waar genoegen.
 
R.k.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Weinig gestempelde zegels in de gleuf
 
"De laatste zijn meestal blauw," fluistert Gerard (Gerrit voor intimi), want de andere verzamelaars in De
Bunthoef hoeven dat niet te weten. "Dat zijn meestal de duurste zegels." Een Dunkelblau-grüne is dan
ook al gauw 30 euro waard. Gom-achter-af doet de prijs dalen. Betekent dat de zegel wel gebruikt is,
maar niet gestempeld. Ja jammer, maar voor een verzamelaar is ie dan eigenlijk waardeloos.
 
De Oosterhoutse Vereniging voor Postzegels bestaat 45 jaar. In De Bunthoef is een ruilbeurs. Openbaar
toegankelijk. Op de tafels rijen boeken. Elke zegel die erin zit, mogen de leden voor een stuiver, nee voor
vijf eurocent kopen. Rust overheerst. Geen akoestisch behang. Postzegels betasten en sorteren doe je in
je eentje.
 
VOGELS
Gerard verzamelt Duitse postzegels. Vanaf Hitler heeft ie ze zo'n beetje allemaal. Nee, je wordt er niet
rijk van, hoor. Eén echt album met supplementen is vaak al duurder dan een zegel. Het is net als bij
Tussen Kunst en Kitsch, een voorwerp kan wel veel waard zijn, maar dat krijg je er in de verkoop niet
altijd voor. Hij heeft niet zijn hele leven postzegels gespaard. Jarenlang hield hij vogels. Een kooi van 3
bij 9 meter. Duiven ook, zal zijn dochter later aanvullen. Een hoop werk. Voeren, water, licht en gas voor
de verwarming, maar goed, hij deed het allemaal graag.
 
BEHAPPEN
Toen stierf zijn vrouw, al weer zo'n jaar of 15 geleden. Hij deed de vogels weg. Het was allemaal niet
meer te behappen. En hij zocht zijn zegels weer op. Op zolder zat ie in zijn eentje tussen zijn postzegels.
Dat gaf hem troost. Rustig zijn zegels sorteren. Twee weken geleden gaf hij zich op bij de Oosterhoutse
Vereniging voor Postzegelverzamelaars. Hij is het jongste lid, nou ja, hij is het laatst bijgekomen lid. Hij
is 77. Hij kan er zijn ei in kwijt. Inmiddels is ie verhuisd naar een flat. Hij heeft geen zolder meer, maar
wel weer een vrouw. Ze hebben een grote kamer, waar twee tafels staan. Een voor hun tweeën om aan
te eten en een voor zijn postzegels. Die kan ie daar gewoon op laten liggen.
 
HELVETIA
Postzegels verzamelen kent al lang niet meer de populariteit die het ooit had. Op het hoogtepunt waren
er zo'n 300 leden. Gerard snapt het wel. Waar valt er tegenwoordig nog post met een postzegel in de
gleuf? Waar is de romantiek van geheimzinnige namen? Helvetia was Zwitserland en Danzig hoorde bij
Duitsland. En de jeugd geeft er al helemaal niet meer om. Handelen doen de leden alleen maar onder
elkaar. In De Bunthoef wordt onderling af en toe wat gefluisterd. Niemand kijkt op of om. Met blote
handen of met een pincet betast elk lid de scherp getande liefjes. Een enkeling knauwt en sabbelt aan
de kaneelstok die je bij binnenkomst uit de doos mag pakken. Met een brunch wordt het 45-jarig bestaan
gevierd. Alle 175 leden zijn uitgenodigd.
 
Hans van der Prijt
WEEKBLAD OOSTERHOUT - WOENSDAG 7 FEBRUARI 2018
 

Rectificatie
 
In de OP van januari/februari staat een interview met Marc van Diessen. Daarin staat vermeld dat hij
per 1-1-1973 lid is geworden. En dat kan natuurlijk niet want onze vereniging is later (10 februari 1973)
opgericht. Omdat boven het artikel staat dat Marc 25 jaar lid is, moge duidelijk zijn dat het niet 1-1-1973
maar 1-1-1993 moet zijn.
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Rondzendboekjes
 
In de Hertogpost, het blad van de 's-Hertogenbossche Filatelistenvereni-
ging, schreef Marten Tilstra een artikel over zijn ervaringen met rond-
zendingen. Het is zeker ook voor ons van toepassing, daarom plaatsen wij
zijn artikel graag - met toestemming - in onze OP.
 
Tot 2013 is vrijwel elke rondzending voor mij een verheugend gebeuren.
Vanaf 2015 vind ik de kwaliteit snel dalen en de prijzen fors stijgen. Per
zegel, per serie. Hier zijn feiten: mijn uitnamen over tien jaren (2008 t/
m 2017), per jaar en afgerond in hele euro's: 40, 131, 52, 152, 148, 36,
53, 21, 19, 10. Over 2017 neem ik dus nauwelijks nog iets uit een rond-
zending. Andere leden morren ook. De verkoper mag zich dit aantrekken.
Zou ook aan geldgebrek bij de koper kunnen liggen maar dit lijkt gezien
de omzetten binnen onze vereniging niet juist. Voor me ligt een boekje
Fauna dat – gezien de achterzijde kaft – in bijna alle sectoren is rondge-
gaan. Twee uitnamen. Hoeveel uren werk om dit boekje samen te stellen?
Bruto een halve euro verdiend? Een boekje vol plaatjes uit graailanden,
25 cent per zegel!
 

Mijn suggesties aan de verkoper:
1. Bied zegels uit graailanden aan voor maximaal 5 ect of schenk deze kleurplaatjes aan de vereniging
voor haar 5 ect- en 10 ect-stockboeken. (onze "dubbeltjesboeken" r.k.)
Rijk worden door veel te dure zegels aan te bieden?
2. Bied zegels los aan ook al heeft u de hele serie compleet. Ik koop namelijk wél een manco voor 15€
maar laat de ‘gedwongen’ koop van de hele serie voor 20€ liggen. Dan zit ík namelijk met uw overschot!
3. Bied een fris ogend boekje aan vol goede zegels, tegen schappelijke prijzen.
4. Bied geen boekje aan vol plakbandjes, zwarte afdektape, doorhalingen, en ja echt, hergebruikte
plakkers. Met als gevolg rondfladderende zegels waarvoor ik – als ik niet oplet –  de rekening krijg. Dit
type boekje gaat bij mij binnen drie seconden ongezien terug in het kistje.
5. Gebruik bij samenstellen van een boekje eens een 10x vergrotende lens. U zult misschien ook verbaasd
naar uw bezit vol papiervisvraatsporen, vouwen, kreukels, scheurtjes en ontbrekende tanden staren. 
6. Bij steeds meer boekjes klopt de titel niet met de inhoud. Boekjes worden tegenwoordig dikwijls
‘aangelengd’ met overschotten uit een of zelfs meerdere andere landen. Vaak zonder voorop te vermel-
den.
7. Hoeft misschien niet voor iedereen maar voor mij is catalogusnummering boven de aangeboden zegel
een uitkomst (ik heb te weinig onthoudhersens), en dan graag de zegels ook enigszins op volgorde.
 
Kijk in postzegelland om u heen en zie dat de gemiddelde leeftijd van filatelisten elk jaar stijgt. Dat
daarom het aanbod elk jaar groter zal worden. En dat de verkoopprijzen daarom juist zouden moeten
dalen. Kijk naar onze novemberveiling: geen losse zegel te koop, wel 200 kavels stock-, insteekboeken.
Hier ligt naar mijn menig uw kans als verkoper, ook binnen de Rondzenddienst. Bied goede en laag ge-
prijsde losse postzegels aan.
 
Ú wilt immers verkopen? Ík hoef niets uit te nemen!
 

Iets bijzonders
 
 
 
 
Dit postzegeldienblad is gemaakt door Riet
Brenders uit Made als prijs voor de Kerstloterij.
Cees de Wit uit Dongen mag zich de gelukkige
eigenaar noemen. 
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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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Advertentie

facebook.com/groenlinksoosterhout | www.groenlinksoosterhout.nl

“Ik sta voor goede zorg, daarom wil ik investeren in betere 
zorg voor alle Oosterhouters. Iedereen moet de zorg 
krijgen die hij of zij nodig heeft en zorggelden 
moeten goed besteed worden. Daarom wil ik dat geld dat de 
gemeente krijgt voor zorg niet aan andere dingen worden 
uitgegeven. Zoals bijvoorbeeld voor het aanpassen van de 
Bromtolrotonde.”

Willem-Jan van der Zanden
Lijsttrekker GroenLinks Oosterhout
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

 
REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956
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