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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

Woensdag-
avondbijeen-
komsten:

De data voor 2017 zijn:
- 16 maart (donderdag)
       - 19 april
       - 17 mei
       - 21 juni
       - 20 september
       - 18 oktober
       - 15 november
       - 20 december

Onze ledenbijeenkomsten zijn
op de derde woensdagavond
van de maand in de zaal van
Camping 't Haasje, Vijf Eiken-
weg 45, Oosterhout. (Dorst)
Tel: 0161 - 411626.
Van 18.00 - ± 22.00 uur. 

 

Soosmiddag
De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Ooster-
hout, in de eerste zaal links en
wel op de laatste woensdag van
de maand - met uitzondering
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 wel-
kom. De entree is gratis.
De data in 2017 zijn: 29 maart
- 26 april - 31 mei - 28 juni -
27 september - 25 oktober - 29
november - 27 december.

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

 
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

Postzegelbeur-
zen:

De data voor 2017 zijn:
       - 4 maart
       - 1 april
       - 6 mei
       - 3 juni
       - 2 september  
       - 7 oktober
       - 4 november
       - 2 december

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

 

 

- Voor oude lieden heeft maart kwaad in hare staart.
 
- Broedt de spreeuw vroeg in april, een schone meimaand is op til.
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 Onze leden
 
Na bijna 65 jaar huwelijk is na een kort ziekbed toch nog
onverwacht snel op 11 februari j.l. op 88-jarige leeftijd over-
leden:  Karel van den Bosch uit Oosterhout. Hij was gebo-
ren en getogen in de Jordaan in Amserdam. Van beroep was
hij automonteur. Eerst in Amsterdam en vervolgens in Delft
en Oosterhout.
Karel was ruim 27 jaar - sinds 8 mei 1989  - lid van onze
vereniging. Hij was een zeer trouw bezoeker van de vereni-
gingsavonden en beursmiddagen. In de Bunthoef hielp hij
steeds met het inrichten van de zaal; alleen de laatste
maanden wat minder. Dan kwam hij wel gezellig een kopje
koffie drinken. Karel verzamelde vooral zegels van Frankrijk
en Engeland. Vele jaren was hij ook rondzendleider. We
wensen zijn vrouw Aty en de verdere familie veel sterkte.

 

 Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
Als u dit leest is de westerstorm van februari overgewaaid en is het car-
navalsfeest ook weer achter de rug. We kijken vooruit naar de lente en
de zomer. De mooie maanden waarin alles groeit en bloeit komen er weer
aan. Daar alleen al word je vrolijk van.
 
Op zaterdag 4 februari was ik ‘s middags in de Bunthoef en met mij vele
postzegelliefhebbers. Er waren meer dan negentig verzamelaars bijeen
gekomen. Ik sprak mensen uit de gehele regio, maar ook ver daarbuiten
( Eindhoven , Rosmalen, Delft en Den Haag ). Hieruit blijkt dus maar weer
dat postzegelen nog steeds leuk is en dat de liefhebbers de weg naar
Oosterhout goed weten te vinden. Een compliment aan de organisatie.
 
Op onze clubavond van februari mocht ik weer zo’n veertig leden begroe-
ten ondanks het feit dat we voor deze keer op donderdag bijeen kwamen.

Wilt u misschien ook eens een clubavond bezoeken maar hebt u geen eigen vervoer, neem dan even
contact op met een van onze bestuursleden en wij proberen een oplossing te vinden. Elders in dit blad
vindt U alle data van de clubavonden en zaterdagmiddagbijeenkomsten.
 
Namens het bestuur wens ik u een fijn postzegel-voorjaar en hoop ik u te zien bij een van onze vereni-
gingsactiviteiten.
 
Peter Hendrickx,
voorzitter O.V.V.P.
 
 

Agenda
voor de bijeenkomsten van donderdag 16
maart en woensdag 19 april in Camping 't Haas-
je, Vijf Eikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 -
411626.
Aanvang 20.00 uur; zaal open 18.00 uur.   
  1.     Opening door de voorzitter
  2.     Mededelingen
  3.     Wat verder ter tafel komt en Rondvraag
  4.     In april: jaarvergadering
  5.     Quiz
  6.     Veiling 432 (mrt.) - Veiling 433 (april)
  7.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  8.     Sluiting

Index

Artikelen in dit blad  Pagina     
- De voorzitter, onze leden     3
- Verslagen bijeenkomsten jan/febr    4
- Toon van Dongen, 40 jaar lid          5
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 21 december 2016

Om een of andere reden waren de foto's die op 21 december 2016 gemaakt zijn van de jubilarissen en
de opbrengst van de Grote Club Actie zeer donker afgedrukt. Bij deze een nieuwe poging.
 
 

Ledenbijeenkomst 18 januari 2017
 
Met de beste wensen voor het nieuwe jaar kon de voorzitter op deze eerste ledenbijeenkomst van het
nieuwe jaar in totaal 49 bezoekers begroeten. De voorzitter wenste  Loes Timmermans, die in het zie-
kenhuis is opgenomen, van harte beterschap.
 
Verder vroeg hij aandacht voor het feit dat een aantal leden de contributie over 2017 nog niet heeft
betaald. Hij vraagt dringend de contributie omgaand te voldoen, omdat de vereniging inmiddels wel
verplichtingen moet aangaan voor het hele jaar (zoals het abonnement op Filatelie).
 
De notulen van de bijeenkomsten van november en december 2016 werden goedgekeurd en vastgesteld.
 
Er was veel belangstelling voor de quiz van Jan-Dirk de Koning. Moeilijke en gemakkelijke vragen wis-
selden elkaar af en aan het eind van het seizoen staat vast wie de meeste antwoorden goed had.
 
In de voorjaarsvergadering zal een bestuursverkiezing plaats vinden. Peter Hendrickx (veilingmeester)
is aftredend en herkiesbaar. Reinder Luinge (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar.  De voorzitter
verzoekt de leden dringend kandidaten voor te dragen. Verjonging en versterking van het bestuur is
dringend nodig !
 
De veiling werd vlot afgewerkt. De heer A. van Bijnen won de veilinglotto. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledenbijeenkomst  16 februari 2017
 
De vergadering werd geopend met een ogenblik stilte i.v.m. het overlijden van de heer Karel van den
Bosch. Op deze februaribijeenkomst waren 40 leden aanwezig, het lage aantal werd wellicht mede ver-
oorzaakt doordat de vergadering op donderdag plaats vond i.v.m. beschikbaarheid van de zaal. Ook in
maart zal de ledenbijeenkomst op donderdagavond zijn, daarna zoals gewoonlijk op woensdagavond.
 
De verzamelaardag in Etten Leur was niet erg goed bezocht. Ook van de aanwezige leden zijn slechts
enkele naar de verzamelaar dag geweest.
 
De notulen van de ledenbijeenkomsten van januari worden in een latere bijeenkomst goedgekeurd en
vastgesteld. 
 
Hierna volgt de veiling met na afloop de afrekening. Aan de quiz van Jan-Dirk de Koning in de pauze werd
enthousiast deelgenomen. Leuke en interessante vragen.  Aan het eind van het seizoen wordt bekend
gemaakt wie de meeste goede antwoorden heeft gegeven. De toto werd gewonnen door de heer P.
Schippers.   
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Toon van Dongen - 40 jaar lid
 
Dit jaar is een jubileumjaar voor Toon. Als ik hem
bezoek  genieten hij en zijn vrouw Adrie – en zo te
horen ook papagaai Japie - nog na van het feest ter
gelegenheid van hun 50-jarige bruiloft. En op 5 maart
dit jaar is Toon 40 jaar lid van onze vereniging.
 
Nadat Toon ongeveer 5 jaar als hovenier werkzaam
was geweest bij een tuiniersbedrijf stapte hij over
naar het Waterleidingbedrijf (thans Brabant Water)
aan de Oude Bredasebaan in Oosterhout en was daar
40 jaar als fitter met plezier werkzaam. Ze hebben
ongeveer 30 jaar in de Lambertusstraat in Oosterhout
gewoond. Hij heeft daar ook ongeveer 12 jaar in de 
Straatvereniging gezeten (aktiviteiten voor de buurt
organiseren). Nu wonen ze inmiddels al weer 17 jaar
in een appartement (6 hoog!) van Burgzicht. Ook
daar is Toon ongeveer 6 jaar lid van de bewoners-
commissie geweest.

Toon begon met postzegels verzamelen toen hij 13 jaar was.
Hij begon met Nederland. Toen hij zo’n jaar of dertig was had
hij een karweit opgeknapt voor de heer A. Skubisz die hem met
Poolse postzegels betaalde. Dhr. Skubisz was bij de oprichting
van onze vereniging betrokken en als technisch adviseur aan
het eerste bestuur verbonden. Inmiddels heeft Toon een nage-
noeg complete verzameling van Poolse zegels, gestempeld en
ongestempeld. Hij vindt de Poolse zegels ook wel de mooiste.
Al in de beginjaren bezocht Toon met zijn zwager Theo Braat
de veilingen. Theo was een aantal  jaren verantwoordelijk voor
de Nieuwtjesdienst en ook een aantal jaren Jeugdleider. Na
enkele jaren, werd Toon lid en kreeg hij nummer 123. Naast
Nederland en Polen is hij zich ook gaan toeleggen op Australische
gestempelde zegels. Hij heeft  2 dochters die ook postzegels
hebben verzameld en zij zijn zo’n jaar of 5-6 lid geweest van
onze vereniging. Maar zij zijn ermee gestopt en Toon is hun
collecties gaan voortzetten, met name het thema Olympische
spelen (zomer- en winterspelen). Hij heeft 2 kleinkinderen en

voor hen verzamelt hij de thema’s: honden, poezen en treinen. Toon heeft zijn verzamelingen keurig
geordend en ze zijn zeer waardevol. Zijn vrouw Adrie assisteert met afweken en dubbele zegels in de
albums plaatsen, maar heeft verder geen binding met postzegels.
 
Ongeveer 10 uur  per week besteedt hij aan postzegels. Toon
neemt deel aan het Rondzendverkeer en maakt gebruik van de
Nieuwtjesdienst (Nederland en Polen) en is een zeer trouwe
bezoeker van onze beurzen en veilingen. Tien jaar lang is hij
“chauffeur” voor Karel van Vugt geweest en 4 jaar voor Piet van
Steen.  Nu wordt hijzelf naar de veilingen vergezeld door zijn
dochter Petra of een zwager i.v.m. nachtblindheid.

 
Toon heeft nog meer hobby's dan postze-
gels verzamelen. Hij heeft ook een mooi
aquarium en teelt  zelf daarvoor visjes.
Ook heeft hij een kleine volière op zijn
balkon en hij houdt van legpuzzels. Verder doet Toon aan mantelzorg voor bewoners
in de flat en voor een zwager.
 
Toon is zeer tevreden over onze vereniging met een goede sfeer. Ook de Nieuwsbrief
en de OP waardeert hij.  Met een fijn gevoel reed ik naar huis na de ontmoeting met
deze bijzondere man.
 
r.k.
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 Jacques Zijlmans - 25 jaar lid
 
Toen ik Jacques belde om een afspraak te maken
voor een interviewtje zei hij: “Zoveel heb ik niet te
vertellen”. Maar in werkelijkheid had hij best wel veel
te vertellen. Hij is een van de “jongeren” van onze
vereniging; hij werkt nog. Maar niet lang meer. In
april gaat Jacques met pensioen (65 jaar en 9
maanden). Nu werkt hij 9 jaar bij Van de Lande  in
Raamsdonksveer,  producent van een uitzonderlijk
breed programma aan fittingen en armaturen uit PVC
en PE (polyethyleen). Meer dan 4500 artikelen wor-
den in eigen fabriek  geproduceerd en wereldwijd
verkocht. Jacques heeft een functie waar ik nog nooit
van gehoord heb, nl. spuitgieter. Spuitgieten is een
productietechniek waarbij een vloeibare kunststof
onder hoge druk in een mal (matrijs) wordt gespoten.
Daarvoor was hij 9 jaar werkzaam bij een bedrijf in

Oss als hoofd van de Productie, en weer daarvoor 21 jaar bij Schuurink in Breda (wasdrogers, bestaat
niet meer). Jacques woont inmiddels samen met zijn vrouw Ria bijna 40 jaar in een zeer rustige buurt in
een straat(je) met slechts 3 huizen. Ze hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen.
 
Jacques verzamelde samen met zijn vader postzegels sinds hij zo’n jaar of 10 oud was. Vader was een
fanatiek verzamelaar (heel breed) en samen bezochten ze veilingen en beurzen. Jacques stopte daarmee
toen hij 18 jaar was en naar de HTS ging. Hij had toen andere interesses! Vader ging
gewoon alleen verder met verzamelen. Toen hun oudste dochter een jaar of 11-12
was vroeg ze voor haar verjaardag een postzegelalbum, loep  e.d. en zij ging flora-
en faunazegels verzamelen. Ze heeft deze nog wel, maar is er niet actief meer mee.
Toen zij begon met verzamelen kwam ook de verborgen liefde voor postzegels weer
naar voren en begon Jacques omstreeks 1990 weer met verzamelen: Nederland en
België. Daar is hij mee gestopt omstreeks 2005. Daarna heeft hij zich nog wel toe-
gelegd op de portzegels, spoorwegzegels e.d. van België. Ook verzamelde hij
Duitsland, maar ook daaraan maakte hij een einde toen de Euro werd ingevoerd.
Datzelfde geldt voor zijn muntenverzameling; die heeft hij op een aantal na wegge-
daan. Het bezig zijn met zijn verzamelingen geeft hem rust. Maar het verzamelen
van postzegels geeft toch wat meer voldoening dan de muntenverzameling. Op 4
april 1997 werd hij lid van onze vereniging. Hij weet niet meer hoe of door wie. (Maar
dat was een zaterdag, dus mogelijk tijdens de beursmiddag.)
 
Nu verzamelt hij nog Italië en Portugal. Daarmee is hij begonnen toen hij nog in Breda werkte. Voor zijn
werk moest hij diverse malen naar Portugal en kocht dan daar setjes. Op zijn werk kwamen Portugezen
en zo wisselde hij met hen postzegels uit. Toen zijn vader in 1991 overleed heeft hij diens verzameling
overgenomen. Hun jongste dochter heeft ook een tijdje kinderzegels verzameld maar heeft deze achter-
gelaten tussen de verzameling van pa.  En de kleinzoon van 6 begint ook fanatiek te verzamelen. (Maar
hoe lang?) Zijn vrouw Ria heeft niets met postzegels maar staat zeer positief t.o.v. zijn verzamelen.
 
Jacques vindt dat België de mooiste zegels heeft, met name die uit de vijftiger jaren. Heel mooi vindt hij
de serie van 12 zegels die 14 mei 1952, uitgegeven werd ter ere van de grootmeesters van de posterij-
en der familie De la Tour en Tassis. (“Zeer mooi gegraveerd!”)

 
Jacques is al heel lang rondzendleider van de goed lopende sectie F met
8 deelnemers. Mogelijk komt daar binnenkort sectie W (Raamsdonksveer
met 4 deelnemers) bij. Hij heeft in het verleden ook wel rondzendboekjes
samengesteld, met name m.b.t. Portugal en Italië, maar die vonden
nauwelijks aftrek. Van de Nieuwtjesdienst, veilingen en beurzen maakt hij
geen gebruik.  (Misschien als hij met pensioen gaat?)  Naast onze OP leest
hij het verenigingsblad van Fil-italia, waarvan hij ook lid is. Andere hob-
by’s van Jacques zijn: lezen, wandelen, fietsen, de kleinkinderen en foto-
graferen. Binnenkort is daar volop tijd voor.

 
Op de weg naar huis denk ik met veel plezier terug aan dit boeiende gesprek: alweer met een uniek en
veelzijdig lid van onze vereniging. (r.k.)
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De Oosterhouter Post digitaal
 
Als u wilt kunt u de Oosterhouter Post ook per e-mail ontvangen. U hebt de OP dan een week
eerder in huis en het bespaart ons drukkosten. Maar ook als u NAAST de papieren OP deze
digitaal wilt ontvangen kan dat.
Even doorgeven aan rien.kooiman@kpnplanet.nl
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Leiden
postzegels
 

 
                    1950
 

 
        1975                 1990
 

 
           -            -
        
 
 
 
 
 
                    2006
 

 

 
 
                    2011
 

Leiden
 
In het najaar bezochten we een dagje Leiden. De
oudste vermelding van de stad is omstreeks 860;
het toenmalige dorp werd Leithon genoemd. Na
Amsterdam heeft Leiden de meeste grachten. Er
vinden dan ook veel rondvaarten plaats.  (Ook
wij maakten zo’n tocht.) Er zijn veel bezienswaar-
digheden. Zo telt Leiden 14 musea en 2800
monumenten, van (35) hofjes tot molens en van
kerken tot stadspoorten. Je moet dus keuzes
maken.
 
Wij kozen voor de Hortus Botanicus, de oudste
botanische tuin in Nederland. Het oudste gedeel-

te dateert uit 1590 en is gesticht door de Leidse universiteit, die werd
opgericht in 1575 en de oudste universiteit van Nederland is. De
universiteit telt zeven faculteiten waaraan meer dan 25.000 studenten
ingeschreven staan. In de tuin staan veel zeer oude bomen, zoals de
Tulpboom, die meer dan 300 jaar oud is.
 
Ook bezochten wij de St. Pieterskerk, gebouwd in de periode
1390-1570, beter bekend als de kerk van de Pilgrim Fathers, een
groep Engelse Calvinistisch georiënteerde vluchtelingen die hun land
verlieten onder druk van koning Jacobus I (James I). Een groot deel
vestigde zich in Leiden in 1609. Een deel van hen besloot in 1620 naar
Amerika te gaan om daar in vrijheid een nieuw bestaan op te bouwen;
hun economische situatie in Leiden was niet rooskleurig en ze voelden
zich er niet thuis. Hun invloed is tot op de dag van vandaag groot. Ze
worden als de Stichters (Founding Fathers)  gezien van de Verenigde
Staten. En uit hun midden zijn later maar liefst 7 presidenten van de
VS voortgekomen: Grant, Coolidge, Taylor, F. D. Roosevelt, George
Bush senior, George Bush junior en Barack Obama. Op 17 juli 1989
bezocht president George Bush de Pieterskerk. Ook is de Hollandse
kunstschilder Jan Steen daar in 1679 begraven.

 
In 1942 gaf België t.b.v.
tuberculosebestrijding een
serie van 6 postzegels uit
van 8 Vlaamse geleerden,
waaronder twee die ook
professor aan de universi-
teit van Leiden waren, t.w.:
Dudonaeus, aan wie in 1582
een leerstoel werd aange-

boden aan de Universiteit Leiden,  waarop hij
naar Holland vertrok. Hij werd er hoogleraar in de geneeskunde. Na
zijn dood op 10 maart 1585 is hij in de Pieterskerk te Leiden begraven,
waar  nog een gedenkteken aan hem herinnert. En de andere was
Justus Lipsius. Hij vluchtte in 1579, naar Nederland,  de calvinistische
universiteit van Leiden. Hij bleef er dertien jaar. Hij werd vier maal
tot rector magnificus verkozen. Een andere Belg (geen postzegel) is

Carolus Clusius (1526-1609); hij leidde
vanaf 1593 de Hortus botanicus. Hij
plantte in Nederland de eerste tulp.
 
Nederland gaf in 1950 twee zegels uit t.g.
v. het 375 jaar bestaan van de universiteit,
met de afbeeldingen van Jan van der Does,
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de eerste curator van de universiteit, en van Jan van Hout, secretaris.
Bij het 400 jaar bestaan van de universiteit in 1975. Bij het 400 jaar
bestaan in 1990 van de Hortus Botanicus verscheen een zegel met
een tulp, “Wapen van Leiden”, en plattegrondtekening van de Hortus
uit 1601. In de serie “Mooi Nederland”verscheen in 2006 een velletje
van Leiden, met verwijzingen naar Rembrandt, de belangrijkste Ne-
derlandse kunstschilder van de 17e eeuw en geboren in Leiden. Op
de zegel staat ook de Pieterskerk. Totaal dus 5 zegels van Leiden.
 
Maar daarnaast verschenen er diverse Persoonlijke zegels met afbeel-
dingen van Leiden. Leiden heeft maar liefst 3 postzegelverenigingen.
Een ervan is De Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars (al
76 jaar). Frans Hemelop, ex-penningmeester van de vereniging, gaf
jaarlijks vanaf 2007 een persoonlijke zegel uit met een thema betrek-
king hebbend op Leiden, zoals de reeds genoemde Pilgrim Fathers en
de Pieterskerk.
 
In de serie “Mooi Nederland: Steden t/m heden” (van Davos) zijn 2
velletjes uitgegeven in 2011: Leiden vroeger en Leiden nu.

T.g.v. de Legotentoonstelling in Leiden in 2010 zijn eveneens per-
soonlijke zegels uitgegeven. En in de
serie:”Ik hou van Nederland”, eveneens
van Davos, is in 2013 ook een velletje
inzake Leiden uitgegeven. Op een van de
zegels staat een schaal hutspot. Hier met
worst, wat eigenlijk niet juist is. Op 3
oktober, de dag van het Leidens Ontzet, 
in 1574, eten de Leidenaren hutspot en
haring met wit brood.
 
Gezegden:
 
- "En toen was Leiden in last" : in de betekenis van  ‘toen had je de
poppen aan het dansen’. Hierbij denken we natuurlijk aan het beleg
en ontzet van Leiden in 1574.
 
- ”Zich met een jantje-van-leiden van iets afmaken”: d.i. zich met een
‘mooi praatje’ van iets afmaken, dat je er niet je best voor doet, je
raffelt het af, of je doet het maar half, je gooit er met de pet naar.
 

Jan Beukelszoon van Leiden (1509-1536)
werd opgeleid als kleermaker, maar was
ook koopman en herbergier. Hij werd in
1534 een van de leiders van de weder-
dopers, een zestiende-eeuwse religieuze
groepering. De wederdopers vonden
onder meer dat alleen volwassenen ge-
doopt mochten worden. Jan stond be-
kend als een mooiprater, iemand met
gladde praatjes. Men sprak van zijn "loos
verciersel" ('loze praatjes') en zijn
"schalck en gheveynst" ('sluw en onop-
recht') karakter. Het liep overigens slecht
af met Jan van Leiden: hij werd op 22
januari 1536 ter dood gebracht.
 

- Naast deze zegswijze is ook bekend “aflopen met een jantje-van-
leiden”, d.i. met iets onbetekenends aflopen, op niets uitlopen, een
ontwijkend antwoord, een onbeduidend praatje.
 
r.k.
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Belgie 842-844 o 14,00 1,40

2 Belgie 860-862 o 38,00 3,80

3 Belgie 912-917 o 32,00 3,20

4 Belgie 927-929 o 45,00 4,40

5 Belgie 938-940 o 33,50 3,40

6 Wereld doos allerlei 4,00

7 Gemenebest stockboekje 3,00

8 Duitsland serie 123-138 g 50,00 5,00

9 Duitse Rijk div.insteekkaarten 2,00

10 Engeland SG 3109-3114 p 8,00

11 Engeland 4 series p 2,00

12 Israel diverse series met tab p 5,00

13 Diversen doos met zakjes 2,00

14 Ned. Antillen 45 series p 5,00

15 Nederland map met PZM's 1-79 p 276,00 10,00

16 Nederland map 1e dagkaartjes 1-105 g 200,00 10,00

17 Nederland FDC's t/m nr 262 in 2 DAVO albums o/b 1.000,00 40,00

18 Suriname FDC's in DAVO album o/b 200,00 10,00

19 Nederland FDC nr 13 zomer 1953 bes 170,00 20,00

20 Nederland FDC nr 15 kind 1953 bes 120,00 13,00

21 Nederland Dienst 20-24 in blokken van 4 g 28,00 3,00

22 Nederland Dienst 44-58 in paren p 34,00 4,00

23 Wereld doosjes kaarten,brieven etc. g 3,00

24 Diversen leeg stockboek 60 blz wit 3,00

25 Nederland nr 1-3 g 250,00 25,00

26 Nederland nr 11 (zwak hoekje) g 125,00 20,00

27 Nederland nr 25 g 25,00 5,00

28 Nederland nr 66 g 16,00 3,00

29 Nederland briefkaart Geuzendam P330b p 12,50 7,50

30 Nederland briefkaart Blijdorp onb 36,00 21,00

31 Nederland blok 899 op FDC onb 22,50 4,50

32 Nederland blok 875 op FDC onb 22,50 4,50

33 Nederland blok 875 op FDC onb 9,00 2,00

34 Nederland blok 875 op FDC onb 9,00 2,00

35 Wereld koffer vol brieven etc. 25,00

36 Kanaaleilanden diversen in map 5,00

37 Motief album diversen 5,00

38 Duitsland 10 postzegelboekjes 1,00

39 Duitsland 2 gelukstelegrammen 2,00

40 Wereld stockboekje 4,00

41 Amerika restverzameling 5,00

42 Wereld 1000-den zegels in doosje 4,00

43 Rusland 1970-1974 in nieuw DAVO album g 40,00

44 Duitsland verzameling in album g 5,00

45 Suriname nr 2e,3c,5c o 29,00 4,00

46 Suriname nr 1e,5c,6c,7e,8c g 34,00 4,60

47 Suriname nr 16-20 g 14,00 2,00

48 Suriname nr 21-22  2x o/g 29,00 4,00

49 Suriname nr 23-28 g 31,75 4,60

50 Suriname nr 29,31,32,33 g 25,00 3,80

51 Suriname nr 34-36 g 45,00 7,80

52 Suriname nr 65-68 g 25,00 4,00

53 Suriname nr 69-86 g 35,00 4,60

54 Nederland Internering nr. 2 o 125,00 20,00

55 Finland blok 1087 p 12,00 2,40

56 Engeland diverse Machin zegels 1667-1749 g 40,00 4,00

57 Engeland SG 1074-1083 (1993) g 16,00 2,80

58 Duitsland Am.zone nr 1-15 g 30,00 3,00

59 Duitsland Sovjet Bez. 212-227 g 40,00 5,00

60 Duitsland Geall.Bez.algemeen 911-937 g 75,00 8,00

61 Duitsland Sovjet Bez. 182-241 o 70,00 10,00

62 Duitsland Sovjet Bez. 166-181 o 45,00 6,00

63 Duitsland 2 stockboeken Bund o/g 6,00

64 Engeland stockboek  g 750,00 25,00

65 Nederland collectie in Leuchtturm 1961-1983 p 300,00 20,00

66 Nederland 3 stockboeken p 12,00

67 Nederland stockboekje pers.zegels g 11,00

68 Nederland stockboekje pers.zegels g 11,00

69 Nederland 3028-3037 g 14,00 3,20

70 Bulgarije stockkaart g 3,00

71 Nederland Kinderbedankkaart 1965 Hulp g 40,00 9,00

72 Nederland kinderbedankkaart 1967 Bedrijf g 20,00 6,00

73 Nederland Kinderbedankkaart 1967 Schoot g 30,00 8,00

74 Nederland Kinderbedankkaart 1962 Bedrijf g 20,00 7,00

75 Italie stockboek g 3,00

Veiling 432  Maart  2017

DUBBELTJESTAFEL
Op de donderdagavondbijeenkomst van 16 maart liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland-Duitsland-België-Engeland-Noorwegen-Zweden-Denemarken-Finland-IJsland en Luxemburg
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U KUNT OOK SCHRIFTELIJK DEELNEMEN AAN DE VEILING
                          petercmhendrickx@home.nl

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

76 San Marino stockboek p/g 4,00

77 Duitse gebieden stockboek p/g 5,00

78 Nederland 56-76 g 43,90 5,00

79 Nederland 225-228 g 18,00 3,00

80 Nederland 240-243 g 34,00 5,00

81 Nederland 248-255 g 38,50 5,00

82 Nederland 257-260 g 45,00 6,00

83 Nederland 274-277 g 20,00 3,60

84 Nederland 305-309 g 6,00 1,20

85 Diversen leeg stockboek 2,60

86 Diversen leeg dun stockboek 1,00

87 Motief stockboek dieren g 2,00

88 Diversen leeg stockboek 2,60

89 motief stockboek sport+ ol. Spelen 4,00

90 Wereld stockboek blokken van 2 en 4 1,00

91 Motief stockboek vogels+dieren 2,00

92 Motief stockboek auto's 2,00

93 Motief stockboek bloemen/bomen 2,00

94 Motief stockboek schepen/vliegtuigen 2,00

95 Wereld verrassingsdoos 10,00

96 Diversen dik leeg stockboek 7,00

97 Rep. Suriname FDC's in album 98 stuks o 20,00

98 D.D.R. samendrukken g 5,00

99 Wereld stockboek g 3,00

100 Wereld stockboek g 4,00

101 Zwitserland/Bund stockboek g 2,00

102 Motief stockboek p/g 2,60

103 Nederland 34 FDC's 302a-329a onb 125,00 9,00

104 Rep. Suriname 67 FDC's 1-71a onb 303,00 15,00

105 Aland stockboek p 75,00 5,00

106 Nederland PZB 1,3,3a,4 en 5 p 23,50 3,60

107 Nederland PZB 6a,6c,6f,7a en 7b p 28,50 4,20

108 Nederland PZB 7a en 7b p 9,00 1,60

109 Nederland PZB 8a en 8af p 28,00 4,20

110 Belgie blok 26 Anseele p 220,00 30,00

111 Belgie stockkaart diversen g 165,00 9,00

112 Belgie stockkaart diversen g 250,00 10,00

113 Berlijn diversen 1959-1962 p 82,50 5,00

114 Diversen leeg stockboek 5,00

115 Wereld blik + 4 stockboekjes 1,00

116 Nederland PZB 10a,10af en 11b p 28,00 4,20

117 Nederland PZB 12a,14a en 14b p 30,00 4,60

118 Nederland PZB 42a + 43a,b,c,d p 21,00 3,00

119 Nederland PZB 53 a,b,c,d p 20,00 3,00

120 Belgie nr 1 en 2a g 150,00 7,60

121 Belgie nr 3-5 g 250,00 10,00

122 Belgie nr 6-8 g 145,00 7,00

123 Belgie nr 9-12 g 250,00 10,00

124 Belgie nr 23 o 85,00 5,00

125 Faroer jaargang 1993 p 17,75 3,00

126 Faroer jaargang 1976-1977 p 9,00 2,00

127 Berlijn 694-697 p 8,00 1,60

128 Berlijn 689-692 p 8,00 1,80

129 Bund + Berlijn 18 stockkaartjes p 77,60 7,00

130 Berlijn 30 stockkaartjes p 3,00

131 Bund  31 series op kaart p 115,00 5,00

132 Spanje 18 stockkaartjes p 1,80

133 Bund 45 blokken p 102,00 10,00

134 Wereld boek brieven en zegels p/g 7,60

135 Nederland blok 854 zonder vouw p 27,50 1,00

136 Nederland 707-711 p 20,00 1,00

137 Nederland FDC E 44 bes 10,00 1,00

138 Nederland FDC E 45 bes 7,50 1,00

139 Nederland FDC E 47 bes 20,00 2,00

140 Belgie blok 67 p 22,50 4,60

141 Belgie 2265-68+2293-95 p 11,00 2,20

142 Belgie 1125-27+72-77+1385-88 p 6,70 1,40

143 Belgie 2309-11 p 4,00 1,00

144 Nederland FDC E 49 bes 20,00 2,00

145 Nederland blok 854 op FDC bes 35,00 7,00

146 Nederland Amphilex op brief 1977 4,00

147 Ned. Antillen 2 FDC's 7,00

148 Frankrijk brief tour de France 17,00 3,00

149 Portugal 2 grote FDC's 37,00 6,00

150 Portugal 2 grote FDC's 40,00 6,00
totaal 946,10

Veiling 432  Maart 2017
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Rusland Stockboek 5,00

2 Berlijn Davo album 10,00

3 Aland Stockboek 5,00

4 Amerika Davo album p/g 7,60

5 Wereld doosje afgeweekt g 4,00

6 Indonesie collectie op bladen o 10,00

7 Wereld stockboek vellen/blokken 5,00

8 Frankrijk Davo album g 15,00

9 D.D.R. 4 stockboeken g 25,00

10 Motief stockboek treinen 5,00

11 Nederland Telegram nr 1 o 80,00 12,00

12 Nederland Telegram nr 3+6 g 25,00 4,60

13 Nederland Telegram nr 8 g 25,00 4,60

14 Nederland Telegram nr 9 g 25,00 4,60

15 Curacao 1c,3c,9c o 27,50 4,00

16 Curacao 158-163+182-184 p 12,60 2,00

17 Curacao 168-177+182-184 p 25,60 4,00

18 Curacao Luchtpost 4-16 g 25,00 4,00

19 Curacao Luchtpost 41-44 p 40,00 8,00

20 Curacao Luchtpost 69-81 p 20,00 4,00

21 Nederland 538-543 p 29,00 5,00

22 Nederland 568-572 p 39,00 6,00

23 Nederland 578-581 p 26,00 4,00

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

25 Nederland 641-645 p 35,00 6,00

26 Nederland vel 1894-1903 p 13,00 3,00

27 Nederland vel 1909-1918 p 13,00 3,00

28 Nederland vel 1974-1983 p 13,00 3,00

29 Nederland stockboek p 220,00 15,00

30 Belgie PUB's 68+70 p 480,00 40,00

31 Belgie PUB's 73-98 p 46,50 5,00

32 Belgie PUB's 143-171 p 29,00 3,00

33 Duitsland Bund automaat serie 1 + 3.2 p 61,50 6,00

34 Duitsland Bund 12 PZB's w.o.nr 40 p 200,00 20,00

35 Oostenrijk 10 blokken Dag.v.Postzegel 1991/00 g 120,00 12,00

36 Duitsland stockboek diversen g 5,00

37 Polen + div.landen stockboek g 5,00

38 Wereld+Nederland stockboek g/p 5,00

39 Nederland Cassette 1edagbladen+max.kaarten g 5,00

40 Nederland Briefkaarten/adreswjzigingen g 1,00

41 Nederland 2 restant rondzendboekjes g 51,00 2,00

42 Nederland 5 restant rondzendboekjes g 91,00 5,00

43 Ver.Europa album met zegels 7,60

44 Diversen verzamelband 2,60

45 Motief stockboekje dieren 1,00

46 Diversen vellenboek 2,00

47 Nederland blikje (on)afgeweekt 2,00

48 Wereld/Europa blikje (on)afgeweekt+envelop 2,60

49 Diversen leeg stockboek 64 blz. 5,00

50 Duitsland Bund voorraadboek 1954-1975 p 1.900,00 19,00

51 Monaco stockboekje  p/g 6,00

52 Duitse Rijk samendrukken g 865,00 60,00

53 D.D.R. stockboek 1350 zegels g 9,00

54 Motief stockboek sport g 3,00

55 Duitsland stockboek p/g 935,00 20,00

56 Spanje stockboekje 325 zegels p 4,00

57 Duitse Rijk stockboek o 600,00 15,00

58 Wereld 43 stockkaartjes p/g 2,60

59 Nederland stockkaart p/g 60,00 3,00

60 Nederland 550-555 p 52,00 10,00

61 Nederland 556-560 p 90,00 18,00

62 Nederland 563-567 p 34,00 7,00

63 Nederland 588-595 p 98,00 20,00

64 Nederland PZB 9a,9h,9hf p 44,00 6,00

65 Nederland PZB 10a,10af p 22,00 3,60

66 Nederland PZB 10a,12a p 25,00 4,00

67 Nederland PZB 14a+b,15a,16a+b p 26,50 4,00

68 Diversen Leuchtturm klemband 1,00

69 Nederland 141-143 p 35,00 7,00

70 Nederland 208-211 p 35,00 7,00

71 Nederland 232-235 p 70,00 14,00

72 Nederland 240-243 p 150,00 30,00

73 Nederland nr 278 p 70,00 14,00

74 Nederland 8 PZB's p 38,00 5,60

75 Nederland PZB 9a+9h p 36,00 5,00

Veiling  433 April   2017

DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagavondbijeenkomst van 19 april liggen de volgende boeken ter inzage:
Oostenrijk-Zwitserland-Frankrijk-Griekenland-Polen-Rusland-vogels-vlinders-bloemen en vliegtuigen
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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 PZB 12a,14a,14b p 30,00 4,60

77 Nederland PZB 44a,44b,47a,47b p 16,00 2,60

78 Nederland FDC E51 onb 25,00 2,60

79 Nederland FDC E54 bes 10,00 1,00

80 Nederland FDC E56 bes 15,00 1,60

81 Nederland FDC E61 onb 16,00 1,00

82 Nederland FDC E87a onb 90,00 9,00

83 Belgie 2288-92+2298-01 p 9,10 2,00

84 Belgie 2217-22 p 5,00 1,60

85 Belgie 1870-73+1875-76 p 7,35 2,00

86 Spanje 6 blokken p 7,50 1,40

87 Duitsland Bund 719-722 g 11,50 2,40

88 Duitsland Bund 1563-1568 g 10,00 2,00

89 Duitsland Bund 1040-1043 g 4,00 1,00

90 Berlijn 641-644 g 5,00 1,00

91 Duitsland Bund 1592-1595 g 10,00 2,00

92 Nederland vel 2637 g 4,50 1,60

93 Nederland vel 3165 p 6,50 2,60

94 Nederland vel 2525+2526 p 12,00 2,40

95 Berlijn nr 106 g 20,00 4,00

96 Belgie blok 55 + vel 1980 g 8,50 2,60

97 Wereld album brieven en kaarten p/g 7,60

98 Belgie stockkaart diversen p 75,00 5,00

99 Diversen nieuw stockboek 7,00

100 Nederland prestigeboekje Rembrandt p 40,00 4,00

101 Nederland album 4 generaties p 41,80 4,00

102 Nederland stockboek met blokken p 151,00 10,00

103 Wereld 6 stockboekjes g 4,00

104 Suriname 6 gedenkboekje g 2,00

105 Wereld oud album g 1,00

106 Suriname 38 FDC's onb 3,80

107 Wereldnatuurfonds album + 2 kaarten China 5,00

108 Wereld 2 oude albums g 2,00

109 Wereld doosje allerlei g 4,00

110 Duitsland algemeen doosje 8 restant RZB's p/g 1.800,00 25,00

111 Nederland Overzee doosje 11 restant RZB's p/g 750,00 15,00

112 Nederland Overzee doosje 8 restant RZB's p/g 1.750,00 20,00

113 Nederland Overzee doosje 7 restant RZB's p/g 1.500,00 20,00

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

115 Nederland PZB 53 a,b,c,d p 20,00 4,00

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

117 Nieuw Guinea nr 1-21 g 20,00 3,00

118 Antillen 2345-238 p 60,00 6,00

119 Antillen+Suriname 5 stockkaarten p 200,00 10,00

120 Belgie 553-564 (michel) p 8,50 2,00

121 Belgie 781-789 T1+781-789 T2 (michel) p 3,00

122 Belgie 824-827 (michel) p 15,00 3,60

123 Belgie 1057-1062 (michel) p 12,00 3,00

124 Belgie 1155-1160 (michel) o 14,00 2,40

125 Frankrijk 359-360 p 250,00 26,00

126 Frankrijk 576-577 p 18,00 3,00

127 Frankrijk 813-820 p 18,00 3,60

128 Rusland stockboek  g 2,00

129 U.S.A. stockboek g 3,60

130 Vietnam stockboek g 4,00

131 U.S.A. stockboek g 4,60

132 Australie/N.Zeeland stockboek g 2,60

133 Zwitserland stockboek g 2,60

134 Frankrijk 40 FDC's schilderijen 147,00 19,00

135 U.S.A. 102 brieven en kaarten 15,00

136 Frankrijk 46 FDC's schilderijen 186,00 27,00

137 U.S.A. 62 FDC's 12,50

138 U.S.A. 82 kaarten 1959-1980 20,00

139 Spanje 48 FDC's klederdrachten 12,00

140 Nederland 22 FDC's koninklijk huis 3,00

141 Nederland 25 envelopen pr. Maurits 4,00

142 Nederland stockboek g 5,00

143 Nederland stockboek p/o  10,00

144 Frankrijk zegels op bladen p/o/g 10,00

145 Griekenland stockkaart  g 7,40

146 Portugal stockkaart g 5,00

147 Oostenrijk stockboek g 10,00

148 Nederland KBK 1965 nr 6993 12,00 3,00

149 Nederland KBK 1966+67 nr11075-6353 22,00 6,40

150 Nederland KBK 1968-69 nr21644-14056 20,00 6,00
totaal 1.096,70

Veiling  433 April 2017
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Iets bijzonders 
 
(Uit:"Balasse magazine". Brussel, juli 1941. Ingezonden door Peter van Riel)
 
ZWENKING

In den goeden ouden tijd was de postzegel een verzamelingsvoorwerp,
aan alle verzamelingsvoorwerpen vergelijkbaar. De zegelliefhebber ver-
wierf en bewaarde zijn miniatuur-prentjes juist als andere lieden kunst-
porseleinen, schilderijen of oudheden verwierven en bewaarden. Zijn eerst
zooniet zijn eenig doel : kunst- o£ bezittingsgenot; zijn bijzonderste be-
kommernis : niet te duur betalen; in ander woorden, geen geld verliezen.
Maar buiten alle verwachting, onder den drang der omstandigheden klom
de waarde zijner zegels langzaam en zeker steeds hooger. En zonder er
zelfs aan gedacht te hebben, had door een gelukkige ingeving de liefheb-

ber een voordeelige geldbelegging tot stand gebracht.
 
Heden is alles veranderd. Pas verschenen uitgaven gaan pijlsnel de hoogte in; de prijzen zijn nog niet
vastgesteld en reeds zijn zij door de onverzaadbare bestellingen voorbijgesneld. De klassieke zegel zelve,
dien wij gewoon waren te zien vooruitgaan met trage majesteitvolle schreden — en die van aard onbe-
kwaam scheen de bokkesprongen der jongelui na te volgen — heeft met vasten stap zijn stijging, naar
welke duizelingwekkende hoogten ? aangevangen. Waar komt die plotselinge zwenking in de waarde der
postzegels toch vandaan ?
 
Gij allen, zegelliefhebbers, denkt toch eens na. Het is nog zoo lang niet
geleden dat gij, bij elke nieuwe uitgave, zonder haast, een enkele reeks voor
uw verzameling aankocht; en wanneer gij ze zorgvuldig op een blanke
bladzijde van uw album vastgeplakt hadt, was uw geweten in rust; van
dubbele te koopen was er geen spraak. Nu, pas is een uitgave verschenen,
of het is een stormloop naar het postbureel; tenzij de postzegels alleen bij
inschrijving te krijgen zijn. in welk geval men den noodigen check zenuwach-
tig invult. En het is niet meer een reeks eenzame zegels dat men verlangt,
maar bovendien vierblokken, ja zelfs blaadjes van twintig of vijf en twintig.
Later, berekent gij, zal dat geld waard zijn. Maanden of jaren slapen die dubbele in een lade, waaruit zij
maar te voorschijn komen om met een goede winst verkocht te worden. Is het dan te verwonderen dat
de jongste uitgaven onverhoedsch uit het verkeer verdwijnen ?

 
Gij, die voor de verzamelingen in het algemeen en voor de postzegels in het
bijzonder slechts afkeer en misprijzen laat blijken, gij die belang stelt niet in
kunstgenot maar in koopwaarde, gij ook zult op zekeren dag aan het ver-
zeldzamen der in omloop zijnde postzegels en het hoog stijgen der prijzen
medewerken. Hoe zal dat gebeuren ? Gij hebt geld uit te zetten. Reeds hebt
gij tot de gewone middelen uw toevlucht genomen : de beurs, bebouwde of
onbebouwde eigendommen, enz. Gij zoekt iets anders, misschien iets be-
ters... Een woord van uw vriend, eenige lijnen uit uw dagblad, een toeval

hebben plotselings uw aandacht op de mogelijkheden der postzegels gevestigd. Waarom niet probeeren ?
Voorzichtig wint gij inlichtingen in. Op goed geluk koopt gij eenige zegels bij een handelaar, die U ver-
trouwen inboezemt. Gij waagt het een openbare veiling bij te wonen; daar, door de omgeving aangegre-
pen en door uw vriend bijgestaan, koopt gij eenige stukken; en zoo na korten tijd hebt gij in een hoek
van uw brandkast een in omvang kleinen maar waardevollen voorraad van veelkleurige prentjes opge-
stapeld. Indien gij uw raadgevers wel gekozen en hun raad stipt nagevolgd hebt, zult gij welhaast besef-
fen dat onder de beleggingen uwer beschikbaarheden de aankoop van postzegels als een der beste mag
gerekend worden. Van dit oogenblik af wordt gij ook in eeniger mate een verzamelaar.
 
Past op ! de postzegel is onder een financieel voorwendsel ten uwent
binnengedrongen; nu hij ter plaatse is, zal hij zoo licht niet meer verhui-
zen; mogelijk heeft hij den microbe der philatelie medegevoerd en wordt
gij insgelijks door de gevaarlijke ziekte aangetast. Het ware om te beter
voor U en voor de philatelie.
 
Hoe speculatief zij ook schijne, rust deze evolutie toch op vasten grond.
Wanneer het verkooptermijn eener uitgave in de postbureelen verloopen
is, wordt aan het drukken een einde gezet; het totaal der bestaande
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19 april a.s. jaarvergadering
 
Tijdens de jaarvergadering van 19 april a.s. zijn aftredend als bestuurslid:
- Peter Hendrickx, veilingmeester. Hij stelt zich herkiesbaar.
- Reinder, Luinge, secretaris. Hij stelt zich NIET 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 2016 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.
 

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.

 
postzegels kan niet meer aangroeien, maar slechts verminderen (hoeveel zegels
worden vernietigd of geschonden !). Het aantal liefhebbers kan slechts vermeerde-
ren (wij gaven er hierboven een staaltje van); stijgende vraag tegenover onveran-
derlijk of verminderend aanbod : daar komt de onvermijdelijke economische wet in
het spel. Waarborg te vergeefs in andere geldbeleggingen gezocht. Zelfs indien een
onberaden opkooper een zekere hoeveelheid zegels eener uitgave onverhoedsch in

den omloop werpt, worden deze op min of meer korten tijd opgeslorpt; immers dat heeft toch de be-
staande totalen niet gewijzigd.
 
Onder het hier aangehaalde opzicht heeft de postzegel nog andere voordeelen : zijn geringe omvang
maakt zijn vervoer uiterst gemakkelijk; hij is bekend en geschat in de gansche beschaafde wereld; onder
de ongunstigste omstandigheden, behoudt hij ja zelfs verbetert hij zijn waarde.
 
Als geldbelegging kan men waarlijk iets degelijker voorstellen ?
MAMMON.
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 Bij de voorkant
 
Theater de Bussel.
 
Halverwege de jaren 60 ontstaan de eerste (voorzichtige)
plannen om een schouwburg te bouwen in Oosterhout. In 1967
wordt besloten om een Cultureel Maatschappelijk Centrum te
realiseren. De behoefte hieraan vanuit verenigingen en instel-
lingen is namelijk groot. Na jaren van werkgroepen, enquêtes,
acties, een groeiende belangstelling en veel vertraging komt in
2 december 1980 eindelijk het jawoord eruit. Er komt een
cultureel centrum in combinatie met een centrale bibliotheek.
Uiteindelijk wordt het de naam De Bussel, vernoemd naar de
bossen takken (een bussel) die op deze locatie vroeger werden
gesprokkeld. Busselen is een synoniem voor ‘samenvoegen’.

 
De opening en het succes van Theater De Bussel
 
Op 3 februari 1984 slaat de commissaris van de koningin van Noord-Brabant de eerste paal in de grond
in en kunnen de werkzaamheden beginnen. Nog voordat het gebouw geopend is, zijn meer dan de helft
van de kaarten voor de voorstellingen al verkocht. Het theater heeft op dat moment in totaal 485
plaatsen. Hierdoor is het een klein maar gezellig theater. De uiteindelijke opening is op 18 september
1984. In het eerste jaar brengt De Bussel meteen een volwaardig theaterprogramma met 25 voorstellin-
gen. Onder andere Youp van 't Hek, Tineke Schouten en Urbanus staan dan op de planken. De Bussel
bewijst zich snel met vele bezoekers en uitverkochte voorstellingen. In totaal komen er in het eerste jaar
50.000 bezoekers. Na twee seizoenen groeit De Bussel al uit zijn jasje. Begin 1989 gaat de uitbreiding
van start en in vijf jaar tijd is De Bussel van cultureel centrum gegroeid naar volwaardig theater.
 
Een nieuw gebouw in 2015
 
Na jaren van mooie (amateur)voorstellingen wordt in 2011
besloten dat het oorspronkelijke gebouw niet meer voldoet
aan de eisen van deze tijd. Daarom wordt het gebouw De
Bussel in 2014 en 2015 volledig gerenoveerd en uitgebreid
richting Torenplein en Basiliekplein. In oktober 2015 opent het
gebouw zijn deuren. Behalve Theater de Bussel en bibliotheek Theek5 wordt ook de VVV hier gehuisvest.
Het gebouw heeft architectonische kenmerken die er voor zorgen dat de bezoekers letterlijk en figuurlijk
stilstaan bij dit gebouw. Zo zijn de sandwichpanelen aan de buitenzijde gegolfd en bekleed met steenstrips,
hierdoor wekt het de suggestie dat er gordijnen hangen voor de grote glaspartijen. Ook staan er drie

stalen bomen in de foyer die een herinnering zijn aan de eerder genoemde bussel.
Het gebouw zelf heeft een grotere kleine zaal gekregen met circa 200 stoelen.
Daarnaast zijn de foyers groter geworden en is de logistiek van het gebouw verbeterd.
De kleine zaal wordt ook gebruikt als filmtheater voor de betere kwaliteitsfilm en
voor lezingen in samenwerking met Theek5.
 
Over Theater de Bussel
 
Theater de Bussel heeft de ambitie om een inspirerend podium voor verdieping,
verbeelding en vermaak te zijn, waar iedereen zich welkom voelt en zorgeloos kan
genieten.
 

 Bron: Website De Bussel.
 

Gevraagd:
- Hebt u misschien een mooie enveloppe met speciale zegels en/of een verhaaltje om in de OP te plaatsen?
- Of hebt u een artikel over uw verzameling of een ander postzegelonderwerp?
- Of hebt u suggesties voor de OP?
Neem dan kontakt op met: Rien Kooiman 0162 314956 of rien.kooiman@kpnplanet.nl
Bij voorbaat dank.
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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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 De kraanvogel
Een vriend van mij, Cor Huijgens, is natuurfotograaf en deskundig op het
gebied van de kraanvogel. Hij heeft ze opgezocht tijdens de voor- en
najaarstrek, vooral in Zweden, Duitsland en Frankrijk. In het winternum-
mer 2016 van het Brabants Landschap heeft hij een zeer uitgebreid artikel
geschreven over de kraanvogels en regelmatig verzorgt hij avondvullende
lezingen over deze vogels. Hij is een goed verteller en legt verbanden
tussen de dieren en diverse culturen en historische
feiten. Overal ter wereld waar kraanvogels voorko-
men zijn er legenden, sagen en verhalen over. De
kraanvogel staat in veel culturen symbool voor geluk,

gezondheid en voorspoed. “Eén keer kraanvogels zien en horen en je vergeet ze
nooit meer. Er ontstaat een verlangen om ze het volgend voor- of najaar weer te
zien", aldus Cor.
 
De kraanvogel (officiële naam: Grus grus) heeft een kophoogte van 1,75 meter en
is groter dan een ooievaar. De familie telt 15 soorten. Kraanvogels zijn trekvogels

die met name in maart en november over Nederland trekken.
In maart 2016 zijn er boven Losser in Twente, ruim 10.000
kraanvogels gezien, de grootste groep betrof 550 exemplaren,
maar op meerdere plaatsen in Twente zijn ze gezien, van Haaksbergen tot Oldenzaal.
 
De kraanvogel kwam eeuwenlang niet meer voor in Nederland. Maar door het herstel
van natte natuurgebieden hebben de grote vogels weer plekjes gevonden. Ze
broeden over het algemeen in Scandinavië en overwinteren in Zuid-Spanje en Noord-
Afrika. In 2001 werd voor het eerst weer in ons land gebroed.  Eerst in Fochteloërveen

op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het
dorp Veenhuizen. Het geldt als een van de weinige en best bewaarde
hoogveengebieden in Nederland. Later broedden ze ook elders in Drenthe,
Overijssel en de Achterhoek. Het aantal paren steeg in 2016 tot 20.

 
Ik ben op zoek gegaan naar de kraanvogel, afgebeeld
op postzegels. Ik ontdekte er wel een paar honderd
uit zo’n 60 landen. Leuk idee voor een themaverza-
meling. Nederland wijdde er in 2006 aandacht aan
met het velletje (10) “bedreigde dieren” , maar de
vogel (Mandsjoerijse kraanvogel) is door het gebla-
derte nauwelijks te zien. De grootste “leverancier”
van kraanvogelzegels is Japan met ruim 50.
 
In Japan wordt de kraanvogel (Grus japonensis) als gelukbrengend beschouwd, als

symbool van een lang leven en afgebeeld met andere symbolen van een lang leven als pijnboom, bamboe
en schildpad. Volgens de legenden kan een kraanvogel namelijk wel duizend jaar worden, maar in wer-
kelijkheid is dit meestal 30 tot 40 jaar. Ook staat deze vogel symbool voor eer en trouw. De vogels leven
in paartjes en kiezen hun partner voor het leven. Japan noemde een van haar eilanden Tsuru (Kraanvo-
gel).

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd het verhaal van het Japanse meisje Sadako
Sasaki wereldberoemd. Zij was twee jaar toen de atoombom op Hiroshima viel, waar
zij vlakbij woonde. Toen zij 11 jaar was, werd bij haar leukemie geconstateerd, een
gevolg van de atoombom. Een vriend vertelde haar dat als zij,
volgens een oude legende, 1000 kraanvogels zou vouwen, zij
een wens mocht doen. In het ziekenhuis vouwde zij elke dag
van haar medicijn-papiertje een origami kraanvogeltje. Haar
wens was, dat er een wereld van vrede zou ontstaan zonder
atoombommen. Volgens een van de verhalen vouwde zij meer
dan die 1000 kraanvogels maar volgens een ander verhaal
vouwde zij 644 kraanvogels, voordat zij in 1955 op 12-jarige

leeftijd stierf. Haar vrienden zouden de resterende vogels gevouwen hebben en die,
samen met haar, hebben begraven. Sinds de dood van Sadako Sasaki  geldt dit
vouwen ook voor een wens tot vrede.
 
(Bronnen: Artikel van Cor, Wikepedia, Japanse cultuur, Catawiki.) r.k.
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 Schenkels schoenfabriek Oosterhout
 
In 1880 bevonden zich
in Oosterhout 532
schoenmakers en er
waren veel leerlooierij-
en. De leerlooierij van
Schenkels was een van
de eerste die tot een
schoenfabriek uitgroeide.
De fabriek startte in
1900.
 
In 1910 werkten er
22 mannen en 10
vrouwen. Later is het
gebouw door Druk-
kerij Vermijs ge-
bruikt.
 
 

 (De foto is van Joop Hofkens.)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 Iets bijzonders
 
Joop Hofkens heeft een oud boekje, geti-
teld: "Ten Brink's zak-atlasje van Neder-
land voor sport en op reis met kilometer-
afstanden". Een hele mond vol. Het is de
derde "met zorg herziene druk". Het is rond
1915 gedrukt. Voor zover ik kan nagaan
zijn er 37 aangepaste drukken versche-
nen; de 36ste nog in 1993. Het bevat 12
landkaartjes: 1 van Nederland en 11 van
de provincies; Flevoland was toen nog geen provincie. Het is een zeer

handzaam zak-atlasje en geliefd blijkbaar, anders waren er niet zoveel herdrukken gekomen. In het
boekje van Joop staat vooral heel veel reclame van de Rijwielfabriek "Gruno"uit Winschoten. Deze fabriek
werd op 23 juli 1897 opgericht. In 1926 kwam er een fusie met het rijwielmerk Adek uit Arnhem. In het
begin van 1939 wordt Gruno/Adek verkocht aan NV Rijwiel- en Machinefabriek Brittijn & Lankhorstin
Nijmegen en komt er een eind aan de Winschoter rijwielfabriek.

 
"Bleekzucht en bloedarmoede kunnen
volkomen geneezen, niet door het inne-
men van medicijnen, doch wel door mati-
ge beoefening van gezonde sport in de
open lucht. GAAT FIETSRIJDEN, doch zorg,
dat ge u niet overspant; koop daarom een
rijwiel,dat licht loopt en goed gebouwd is.
Een "GRUNO" bezit deze goede eigen-

schappen en zal uw genezing spoedig bevorderen".

In het boekje staat ook andere recla- me, o.a. van hotels. Zo kon je toen
in Hotel "Het Turfschip van Breda" een kamer reserveren: "Logies met
ontbijt vanaf f 1,25". In Arnhem kon je zelfs terecht voor 50 cent per
nacht. Met ontbijt 50 cent hoger. Nu betaal je al snel € 75,00. En in Hotel
"Het Gouden Hert" in Rotterdam (zie foto) kon je "gedurende den geheelen
dag" voor 60 cent en hooger dineren. Een “Dag-Dienstbode" had er een
loon van f 4.50 per week.
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 PV Breda
 
POSTZEGELBEURZEN 2017
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data:
5 maart, 2 april, 7 mei, 11 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november, 2
december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!! Vrij parke-
ren!! Veilingdata 2017 (onder voorbehoud: tijdens de ruilbeurzen van 2
april en 1 oktober.

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

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

Laat het ons weten....
 
Ons lid Pieter Kruisenga kwam met het idee aan de leden van de OVVP te vragen of zij iets willen
schrijven of vertellen over de volgende vraag: Welk item in uw verzameling vindt u zelf het mooiste,
leukste, grappigste, interessantste? Dat kan zijn een losse zegel, een serie, poststuk, briefkaart, brief
noem maar op. Een beschrijving van het item is natuurlijk welkom, maar ook de vraag waarom is het
voor jou de mooiste enz. Of heb je een leuke anekdote hoe je dit item in bezit hebt gekregen?
Mocht je hulp nodig hebben bij het schrijven van een artikeltje, dan zijn wij bereid die te verlenen. Neem
contact op met Rien Kooiman op de ledenavond of 0162 314956 of rien.kooiman@kpnplanet.nl
Pieter Kruisenga gaf de aftrap in het januari-februarinummer. Bent u de volgende?
 

Iets bijzonders
PostNL actief! Peter en Karin Hendrickx kregen een
brief uit Roosendaal (links), die maar liefst 2x is
gestempeld. Eerst in 's-Hertogenbosch. Daar plakte
men een Hersteletiket op de brief. Het adres zou niet
goed zijn, maar was
dat wel. Van Den
Bosch ging de brief
naar Rotterdam en
vervolgens dus naar

Gilze. Beetje omslachtig.
 
Peter heeft ook een Kinderpostzegel 3001d (Prinsesjes) 2012, die - zover
ik kan zien - wel een keer of 6 gestempeld is. Een postbode heeft zich
waarschijnlijk flink afgereageerd.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
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