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Woensdag-
avondbijeen-
komsten:

De data voor 2016 zijn:
       - 16 november
       - 21 december
De data voor 2017 zijn:
       - 18 januari
       - 15 februari
       - 15 maart (?)
       - 19 april
       - 17 mei
       - 21 juni
       - 20 september
       - 18 oktober
       - 15 november
       - 20 december

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

 

Soosmiddag
 
De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Ooster-
hout, in de eerste zaal links en
wel op de laatste woensdag
van de maand - met uitzon-
dering van de maanden juli,
augustus en december -
van 13.30 tot 16.00 uur. De
middag staat onder leiding van
Cees Pijpers. Iedereen die wil
ruilen is welkom. De entree is
gratis. De volgende soosmid-
dag vindt plaats op: - 30 no-
vember.
De data in 2017 zijn: 25 janu-
ari - 22 februari - 29 maart - 26
april - 31 mei - 28 juni - 27
september - 25 oktober - 29
november - 27 december.
 

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

Postzegelbeur-
zen:

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

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

 
De data voor 2016 zijn: 
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Onze leden
 
Op 1 oktober  meldde zich in De Bunthoef als nieuw lid bij onze
vereniging: de heer J.K. Zijp uit Oosterhout en per 15 oktober 
de heer J.A.H. van Doveren uit Dongen.
Welkom en veel postzegelplezier!
 

Agenda
 
voor de bijeenkomsten van woensdag 21 septem-
ber en 19 oktober in Camping 't Haasje, Vijf Ei-
kenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 - 411626
Aanvang 20.00 uur; zaal open 18.00 uur.   
 
  1.     Opening door de voorzitter
  2.     Mededelingen
  3.     Dec.: huldiging jubilarissen
  4.     Wat verder ter tafel komt en Rondvraag
  5.     Quiz
  6.     Veiling 428 (nov.)   - 150 kavels
  7.     Veiling 429 (dec.)   - 150 kavels
  8.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  9.     Dec.: Kerstloterij
10.     Sluiting 
 

Index
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- De voorzitter / onze jubilarissen        3
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- Verslagen ledenbijeenkomsten     4
- Bij de voorkant     5
- Catharina de Grote     7
- Henk Buiks - 40 jaar lid     9
- Veiling 428 (nov.) en 429 (dec.)   11-14
- Iets bijzonders - 100 jaar geleden  17
- West Brabantse Verzamelbeurs   18
- Freddy Mercury   19
- De Efteling   20
- Diverse mededelingen   21-22

Onze jubilaris-
sen in 2016

 
  25 jaar:
 
- Dhr.J. Buwalda, Oosterhout
- Dhr.J. de Jong, Made
- Dhr.J.v. Strien, Oosterhout
 
  30 jaar:
 
- Dhr.A. Akkermans, Rijen
- Dhr.A.v .Boekel, Geertruidenberg
- Dhr.C. Hultermans, Dongen
- Mevr.A. Ligtvoet-v.Trier,
  Oosterhout
- Dhr.C.de Ruiter, Raamsdonksveer
- Dhr. E. Smolders, Rijen
 
  35 jaar:
 
- Dhr.M.den Dekker,
  Raamsdonksveer
- Zr. Juliana, Oosterhout
- Dhr.A.v. Groesen, Oosterhout
- Dhr. F. Sleegers, Eindhoven
- Mevr.M.v. Vierbergen, Oosterhout
 
  40 jaar:
 
- Dhr.B. Schalken, Geertruidenberg
- Dhr.J. Bakx, Almere
- Dhr.H. Buiks, Dongen
 

 Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
De vakanties zijn al weer lang geleden en we zijn
weer volop in de herfst beland. Dat betekent dat
de dagen flink gaan korten en we s’ avonds de
kachel aan gaan steken.
 
Ook hebben we dan weer veel tijd over om te
gaan postzegelen. Velen van U hebben natuurlijk
hun verzameling al ver compleet maar dat is toch

geen reden om te stoppen met verzamelen. Denk eens na over een
nieuw extra verzamelgebied. Een motief-  of een extra landenverza-
meling. Altijd weer een mooie uitdaging. 
 
Binnen onze vereniging zijn er velen die meerdere verzamelingen
hebben en u vast tips kunnen geven hoe u dit het best kunt aanpak-
ken. De mensen van de “stuivertafel” hebben heel veel stockboeken
met van alles en nog wat. Spreek ze eens aan en u zult verbaasd zijn
wat ze allemaal in voorraad hebben.
 
Vanaf deze plaats wil ik u graag uitnodigen voor de maandelijkse le-
denbijeenkomsten op woensdagavond, en natuurlijk bent u ook van
harte welkom op de soosmiddag op woensdagmiddag en de Brabant-
se filatelistendagen op de zaterdagmiddag.
 
Namens bestuur en medewerkers wens ik U alvast hele fijne (postze-
gel)feestdagen.
 
Peter Hendrickx,
voorzitter O.V.V.P.
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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.
 

Ledenbijeenkomst 21 september 2016:
De voorzitter kon op de eerste ledenbijeenkomst van het nieuwe seizoen 42 leden begroeten. Ook was
een nieuw lid aanwezig alsmede twee kandidaat leden.
De notulen van de ledenbijeenkomsten van 18 mei 2016 en 15 juni 2016 zijn gepubliceerd in de OP en
worden bij acclamatie goedgekeurd.
Hierna presenteert Jan-Dirk de Koning een quiz, waaraan met veel enthousiasme wordt deelgenomen.
Er wordt gespeeld om de beste totaalresultaten aan het eind van het seizoen.
 
Mededelingen: 
-  Herman Plasman is om persoonlijke redenen afgetreden als bestuurslid. 
-  Brabantse Verzamelaardag wordt gehouden op zaterdag 12 november 2016 in Etten Leur. 
   Hiervoor kunnen nog tafels worden gereserveerd via Cees Pijpers.                          -
-  Postex: er zijn voldoende deelnemers (62) voor een busreis worden georganiseerd naar      Postex
   (samen met ’s-Hertogenbosch) de reis wordt georganiseerd op zaterdag 15 oktober.
-  Op woensdag 29 juni zal weer een soosmiddag worden georganiseerd. Tot nu toe zijn er steeds
   ongeveer 15 bezoekers – incl. bestuursleden – eind van het jaar zullen we evalueren of we hiermee
   doorgaan.                              
-  De contributie voor 2017 blijft gelijk aan die voor 2016 ( € 31,00 en € 12,50 huisgenoot)
-  Voor de Nieuwsbrief kunnen (kleine) advertenties voor koop en verkoop worden opgegeven
   (gratis plaatsing).
-  Loten van de Clubactie zijn verkrijgbaar bij Cees Pijpers. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
 
Hierna volgt de veiling met na afloop de afrekening. De toto is gewonnen door de heer P. Brouwers.
Volgende ledenbijeenkomst: op woensdag 19 oktober 2016 - aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het
Haasje (zaal open 18.00 u).
 

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

Ledenbijeenkomst 19 oktober 2016:
 
Op woensdag 19 oktober kon de voorzitter 47 leden begroeten. De bijeenkomst werd begonnen met een
ogenblik stilte ter nagedachtenis aan mevrouw Hultermans. Hierna een woord van welkom voor de
nieuwe leden de heren J.A.H. van Doveren uit Dongen en J.K. Zijp, Oosterhout.
 
De notulen van de bijeenkomst van september waren nog niet gepubliceerd en zullen in een volgende
vergadering ter goedkeuring worden aangeboden.
 
In de mededelingen noemde de voorzitter o.a. de Brabantse Verzamelaardag op 12 november in Etten
Leur; de soosmiddag op woensdag 26 oktober a.s. en de mogelijkheid nog Grote Clubactie te kopen bij
Cees Pijpers. Verder vraagt hij de leden de  - gelijk gebleven – contributie over 2017 te voldoen, en
vermeld de mogelijkheid kleine advertenties op te geven voor de Nieuwsbrief.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
 
Jan-Dirk de Koning presenteert de quiz, waarin de kennis van filatelie en postzegels – met name Neder-
landse – op de proef wordt gesteld. Er wordt met veel enthousiasme deelgenomen. Er wordt gespeeld
om de beste totaalresultaten aan het eind van het seizoen.
 
Hierna volgt de veiling en de afrekening. Mevrouw Tamara Bastiaanssen wint de toto.
De volgende ledenbijeenkomst is op woensdag 16 november 2016 – aanvang 20.00 u – in Recreatiecen-
trum Het Haasje. Zaal open 18.00 u.
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  Bij de voorkant
 
De Antonius van Paduakerk is een kerk te
Oosterhout, die zich bevindt aan de Sint Vincen-
tiusstraat.
 
Omstreeks 1906 bedroeg de bevolking van het
dorp Oosterhout, de kerkdorpen niet meegere-
kend, ongeveer acht - negen duizend zielen. De
mensen konden naar de kerk gaan in de Sint
Janskerk op de Markt, de Paterskerk (de latere
H. Hartkerk waarvan nu alleen nog de façade
bestaat) en de kapel van de zusters van Sint
Catharinadal. Dikwijls gebeurde het dat tijdens
de zondagvieringen niet alle mensen plaats

hadden tijdens de diensten. De toenmalige bisschop van Breda Mgr. Leijten ondernam daarop actie en in
mei 1906 werden door het bisdom plannen bekend gemaakt om 1/4 deel van de parochie van Sint Jan
af te scheiden. De nog te stichten parochie zou omvatten de buurtschap Voorhei, Zandheuvel, Hoogstraat
en Boereneind (Leijsenstraat). Op 14 november 1906 wordt de zelfstandige parochie Sint Antonius van
Padua een feit. Op 14 maart 1907 vindt de publieke aanbesteding plaats van de bouw van de kerk met
toren, een sacristie en pastorie. Voor 71.300 gulden wordt het werk gegund aan de firma H.H. Martens
uit Oosterhout. Kort daarna werd met de bouw begonnen.
 
Op vrijdagmiddag 17 mei 1907 om half 6 werd de eerste steen met bijbehorende
oorkonde neergelegd door bouwpastoor Ch. Bressers in de eerste kolom aan de
epistelzijde. Dr. P.J. Cuijpers bezocht op 17 en 18 juni 1907 de in aanbouw zijnde
kerk. Hij had het ontwerp voor de kerk gemaakt, wat door architect J. Oomen uit
Oosterhout werd uitgewerkt. In mei 1908 is de kerk gereed en op woensdagmorgen
13 mei 1908 verrichtte Mgr. Leijten de plechtige inwijding waarna pastoor Ch.
Bressers(1908-1926) de eerste mis in de Sint Antoniuskerk opdroeg.
 
De Antoniuskerk is in kruisvorm gebouwd in de stijl van de moderne gotiek. Hij heeft
een totale lengte van 54 1/2 m en een breedte van 32 m. De toren was bij oplevering
20 1/2 m hoog. Vanwege financiële problemen werd de toren niet afgebouwd volgens
tekening. In 1959 werd, na jarenlang sparen door de parochianen, de toren verhoogd tot ongeveer 32
meter. De scheidingslijn is nog duidelijk waar te nemen als men de toren in ogenschouw neemt.

In 1974 werd het altaarverhoog naar voren uitgebreid en werd het altaar dichter bij
de mensen geplaatst. De communiebank wordt uit de kerk verwijderd en vernietigd.
Verschillende muurschilderingen verdwijnen onder de verfkwast van schilders. De
nog aanwezige schilderingen in de kerk zijn van de hand van kunstschilder Joan
Colette. In augustus 1996 wordt de  pastorie verkocht en in de tuin van de oude
pastorie verrijst het Antoniushuis "DE VINDER". De officiële opening van het paro-
chiecentrum is op 5 september 1997. Sinds 2004 is in het parochiecentrum ook het
Inloophuis "DE VINDER" ondergebracht.
 
(Gegevens voornamelijk ontleend aan het artikel “Antoniusparochie” door Wiljan van
der Zanden op de website van de parochie .)

 
Elders is het volgende te lezen: Met het afnemend kerkbezoek is het de vraag of er nog wel behoefte is
aan een kerk naast de Sint-Jansbasiliek. In 2011 werden plannen bekendgemaakt om de kerk te slopen.
Maar dat gaat niet zo gemakkelijk: de kerk is een van de
laatste ontwerpen van de beroemde Pierre Cuypers. Én het is
de kerk van ‘de Veurhai’, de volksbuurt van Oosterhout. De
parochianen hebben het gebouw eigenhandig onderhouden. Ze
zullen de kerk waarvoor ze zoveel moeite hebben gedaan, niet
zomaar laten verdwijnen. Aanvankelijk werd besloten om de
kerk op zondag 19 juni 2016 te sluiten, maar de sluitingsdatum
werd uiteindelijk verschoven naar Oudejaarsdag 31 december.
Wat er met het naastgelegen pand, De Vinder, gaat gebeuren
is nu nog niet duidelijk. De geloofsgemeenschap wil in de toe-
komst in dit gebouw haar diensten houden. (r.k.)
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Florijnstraat 60  |  4903 RM Oosterhout
0162 457 775  |  www.bruijns-uitvaart.nl

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

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

Bedrijfscatering Exclusieve
catering

FeestlocatiesPartycateringPartycatering

partyservicevermeulen.nlOosterhout 0162 - 45 56 28

Party-Service

Vermeulen,
Uw cateraar voo

r

 uit en thuis!
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 Catharina de Grote
 
Onlangs bezochten wij in Amsterdam de Hermitage. Het is een dependan-
ce van de Hermitage in St. Petersburg.  Het geheel gerenoveerde museum
werd op 19 juni 2009 officieel geopend door toenmalig koningin Beatrix
en de  Russische president Dimitri Medvedev. Daar is tot en met 15 janu-
ari 2017 een tentoonstelling over Catharina de Grote.
 
Sophia Augusta Frederika van Anhalt-Zerbst, gebo-
ren op 2 mei 1729, kwam als 14-jarige prinses van
een klein Duits vorstendom naar Rusland. Later werd
zij Catharina II van Rusland, ook wel bekend als
Catharina de Grote. In 1745 - 16 jaar oud -  trouwde
ze met de 17-jarige  Russische troonopvolger Peter
III Fjodorovitsj, een neef van haar, en werd tegen
alle logica in tsarina van Rusland en de machtigste
heerseres van Europa. Catharina had officieel geen
recht op de troon, maar na een spectaculaire coup

regeerde zij maar liefst 34 jaar, van 1762 tot 1796, over het gigantische Russische Rijk.
 
Na 7 maanden tsaar van Rusland te zijn geweest werd Peter III op 9 juli 1762 door
zijn vrouw (Catharina de Grote) ten val gebracht en op de 17e onder niet volledig
opgehelderde omstandigheden om het leven gebracht. Waarschijnlijk wordt Peter
gedood door de jongere broer van haar minnaar Gregori, Alexei. Haar bewind valt
zonder meer te typeren als een periode van stabiliteit, een tijdperk van Russische
macht en glorie en een bloeiperiode van het Russische hof. Zij was een vorstin met
een snuiftabakverslaving, een geheime verzameling erotische spullen en met een
sterke voorkeur voor jongere mannen. Na de dood van haar man tsaar Peter III
versleet ze twaalf  'toyboys'. Haar laatste minnaar, prins Platon Zoebov, was meer
dan 40 jaar jonger.

 
Zij moderniseerde het land en maakte het tot een grootmacht. Ze correspondeerde
met de Franse filosofen Voltaire en Diderick. Op de tentoonstelling is prachtige kunst
te zien, persoonlijke objecten en kostuums uit de schatkamers van de Hermitage in
St. Petersburg, dat zij ruim 250 jaar geleden stichtte. Het duurde tot 1754 voor er
een zoon, Paul, werd geboren. Het is onduidelijk of Peter of Sergej Saltykov, de
eerste in een lange reeks minnaars van Catharina, de vader was. Na de dood van
Catharina in 1796 volgde Paul haar op tot hij in 1801 wordt vermoord. Na haar dood
op 17 november 1796 door een beroerte stond Catharina centraal in honderden
boeken, films en toneelstukken, en inspireerde zij grote actrices als Marlene Dietrich,
Bette Davis, Hildegard Knef, Catherine Deneuve en Julia Ormond.
 

 
Voor zover ik kan nagaan zijn er maar een 7-tal postzegels met de afbeelding van Catharina verschenen.
 
 r.k.

Onze leden
 
Op 28 september j.l. is mevrouw Tonnie Hultermans-Tolhuizen uit Dongen op
72-jarige leeftijd overleden. 30 jaar geleden meldde haar man Kees zich aan bij
onze vereniging en 2 1/2 jaar later Tonnie als gezinslid. Samen met Kees was zij
een trouwe bezoekster van de veilingen en zaterdagmiddagen in De Bunthoef, waar
ze een eigen plekje had. Samen bezochten ze ook veel beurzen elders. Zij verza-
melde vooral Polen, treinen op postzegels (haar vader was machinist bij het spoor)
en WNF-zegels. Zij was moeder van 2 kinderen en oma van 3 kleinkinderen.
 
12 jaar lang had Tonnie de ziekte van Recklinghause waardoor zij veel pijn leed.
Daarbij werd anderhalf jaar geleden de diagnose kanker vastgesteld. We wensen
Kees en de verdere familie veel sterkte.
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Van Dieten Postzegelveilingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV
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 Henk Buiks - 40 jaar lid
 
Even voorstellen: Henk Buiks, al 77 jaar een rasech-
te Dongenaar, 52 jaar getrouwd met Adrie, vader van
3 kinderen, opa van 7 kleinkinderen. De eerste on-
geveer 20 jaar van hun huwelijk woonden zij boven
de brandweerkazerne in Dongen en waren zij - naast
hun gewone werk - tevens brandwacht. Inmiddels
wonen zij ongeveer 30 jaar in hun huidige huisje met
een zeer goed onderhouden tuin, een van Henks
hobby’s. Op 16 november 2016 is Henk 40 jaar lid
van onze vereniging. Aanvankelijk was Henk chef-
monteur machinebouw, maar de laatste 26 jaar voor
zijn vervroegde uittreding was hij technisch mede-
werker op de BLO-school in Breda en gaf hij, met veel
plezier, handenarbeidles aan zo’n 15 tot 20 kinderen.
 
Toen Henk ogeveer 30 jaar oud

was kwam er regelmatig een groepje bij elkaar in Aurora Dongen dat – net als hij -
munten verzamelde. Op een gegeven moment kwamen er ook enkele postzegelver-
zamelaars bij en dat vond hij ook wel leuk. Bij dat groepje was ook een lid van onze
vereniging – hij dacht dat het Bartje Akkermans was – en zo is hij lid geworden. Hij
werd een fanatiek verzamelaar; van de Nederlandse zegels kocht hij aanvankelijk
alles 10x, maar toen de gulden euro werd is hij daarmee gestopt. Het werd te duur.
Henk verzamelt eigenlijk alles, maar vooral Engelse koloniën, Australië, Nederland, Engeland, België en
Duitsland.

 
De eerste zegels die hij kocht waren de cijferzegels uit 1946-1957.  De mooiste 
zegels vindt hij die van Zwitserland en ook wel van Oostenrijk. Henk is ongeveer 20
jaar sectiehoofd geweest van de rondzendingen in Dongen. Maar de groep werd te
groot en hij is daarmee gestopt. Hij neemt nog wel deel aan de rondzendingen, met
name voor Engelse zegels en hoopt in de toekomst – als hij wat meer tijd vrij heeft –
rondzendboekjes samen te stellen.
 
Op dit moment doet hij niet veel meer aan
postzegelen; om financiële redenen en
omdat hij een aantal jaren terug niet net-
jes is behandeld door een paar bestuurs-

leden bij het taxeren van een kostbare verzameling van een
derde. En een andere oorzaak is dat hij nog zoveel andere
hobby’s heeft.
 
Henk is bijna 30 jaar lid geweest – en vele jaren als voorzitter – van de
Handboogvereniging Tevredenheid 1865 in Dongen-Vaart. Hij heeft lang
gehoord bij de beste 36 van Nederland, maar om medische redenen kan
hij dit niet meer. Daarna is hij lid geworden van een biljartclub; eerst bij
“De Gouden Leeuw” en later bij de Senioren Biljartvereniging De Leest.
In het verleden heeft hij in zijn klasse (2) veel prijzen behaald, maar
doordat hij slecht begint te zien is dit nu minder. Ook is hij al meer dan
40 jaar lid van de Visclub KVSH in Dongen en de afgelopen 10 jaar lid van

de Toneelgroep Ouderen. En – last but not least – is
hij nu 8 jaar 2 dagen per week vrijwilliger bij Zorg-
boerderij Ora et labora in ’s-Gravenmoer. Daar bleek
ook weer de grote creativiteit van Henk. Hij heeft na
het overlijden van de medeoprichter ervan, Marius
Verhagen,  in 2014 een prachtig beeld gemaakt van
een uil uit roestvrij staal en messing.

 
Kortom: Henk is een druk bezet iemand en heeft 2 gouden handen. Ho-
pelijk komen we spoedig zijn rondzendboekjes tegen.
 
r.k.
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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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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagbijeenkomst van 16 november liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland-Belgie-Duitsland-Engeland-Australie-Nieuw Zeeland-Amerika en Canada.
 

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

1 Duitse Gebieden Mariawerder 26-29 g 40,00 8,00

2 Duitse Gebieden Ober Silezie 9 13-29 etc. g 88,00 9,00

3 Duitse Gebieden Ober Silezie 30-40 g 350,00 40,00

4 Memelgebied Luchtpost 98-107 o 15,00 3,00

5 Memelgebied nr 164-166 o 15,00 4,00

6 Memelgebied nr 167-173 o 75,00 10,00

7 Saarland 264+272-288 g 20,50 4,00

8 Saarland Rode kruis 292 o 34,00 3,40

9 Saarland Rode kruis 304 o 24,00 2,40

10 Saarland diversen w.o. 307,317 p/g 13,60 2,60

11 Turkije stockboek g 3,00

12 Polen stockboek g 5,00

13 Hongarije stockboek g 3,00

14 Roemenie stockboek 1971-2014 g 5,00

15 Slovenie stockboek g 3,00

16 Bulgarije 2 stockboeken g 5,00

17 Tsjechoslowakije stockboek g 5,00

18 Roemenie stockboek tot 1971 g 5,00

19 Polen stockboek tot 1971 g 5,00

20 Joegoslavie etc. stockboek g 5,00

21 Nederland 802-810 + pzb 29 p/g 16,50 2,00

22 Nederland pzb 333a+33b p/g 12,00 2,00

23 Nederland pzb 37 p/g 28,00 1,00

24 Nederland pzb 53 a,b,c,d g 20,00 4,00

25 Nederland pzb 49 p/g 16,00 2,00

26 Nederland pzb 65 p/g 12,00 1,00

27 Nederland pzb 71 p/g 24,00 2,00

28 Engeland 1417-1424 op FDC's bes 17,60 3,40

29 Engeland 1425-1432 op FDC's bes 18,75 3,60

30 Engeland 1438-1445 op FDC's bes 17,50 3,40

31 Engeland 1447-1454 op FDC's bes 17,50 3,40

32 Engeland MS 1459 op FDC onb 37,50 7,00

33 Engeland 1455-58 + 1464-67 op FDC's bes 17,50 3,40

34 Engeland 1468-1471 + 1472A op FDC's bes 22,50 4,40

35 Engeland 1473-1480 op FDC's bes 17,50 3,40

36 Engeland 1481-1488 op FDC's bes 17,50 3,40

37 Engeland 1489-1497 op FDC's bes 18,00 3,60

38 Belgie zak onafgeweekt g 5,00

39 Slovenie zak onafgeweekt g 5,00

40 Japan zak onafgeweekt g 5,00

41 Ierland zak onafgeweekt g 5,00

42 Denemarken zak onafgeweekt g 5,00

43 Turkije Cept 1979 p 11,00 2,20

44 Turkije Cept 1978 p 12,00 2,40

45 Turkije Cept 1976 p 11,00 2,20

46 Turkije Cept 1977 p 12,00 2,40

47 Frans Andorra Cept 1970 p 20,00 4,00

48 Berlijn blok 4 (2x) p/g 10,00 2,00

49 D.D.R. / Berlijn 3 x Erste Tag blatt + blok 4 p/g 10,00 1,40

50 oost Europa stockboek g 1,40

51 Wereld stockboek g 1,40

52 Wereld stockboek g 1,40

53 Wereld stockboek g 1,40

54 Duitsland Berlijn nr 40 g 120,00 12,00

55 Duitsland Berlijn nr 64-67 g 40,00 4,00

56 Duitsland Berlijn nr 71 g 40,00 4,00

57 Duitsland Berlijn nr 82-86 g 90,00 9,00

58 Duitsland Berlijn nr 87 g 30,00 3,00

59 Duitsland Berlijn nr 88-90 g 45,00 4,60

60 Duitsland Berlijn nr 91-100 g 50,00 5,00

61 Duitsland Berlijn nr 110-111 g 40,00 4,00

62 Duitsland Berlijn nr 120 g 35,00 3,60

63 Duitsland Berlijn nr 128 g 23,00 2,40

64 Wereld stockboek g 3,00

65 Wereld stockboek g 2,00

66 Wereld stockboek g 5,00

67 Nederland 2758-2769 g 14,00 1,40

68 Nederland 2077-2082 g 6,20 1,00

69 Duitsland Berlijn 765-768 g 8,00 1,60

70 Belgie 1880-1886 + 1907-1910 p 4,50 1,00

71 Belgie TR 459-460 p 50,00 5,00

72 Faroer blok vissen p 2,00

73 Zwitserland 25 series g 2,00

74 Duitsland   10 blokken p/g 1,50

75 Belgie leeg DAVO album 1849-1978 2,00

Veiling  428  16 November  2016
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

76 Belgie album diverse series p/g 80,00 6,00

77 Zwitserland stockboek 5,00

78 Belgie kaart diversen p 32,50 3,60

79 Belgie kaart zegels Boudewijn p 43,00 4,60

80 Belgie kaart zegels Albert g 61,50 5,00

81 Belgie kaart toerisme p 16,00 2,50

82 Belgie kaart 100 zegels p 40,00 4,00

83 Zwitserland stockboek enveloppen 5,00

84 Duitsland 2 blokken p 22,00 3,00

85 Belgie 129-131 o 21,00 2,00

86 Belgie 407-409 p/g 21,00 2,00

87 Belgie 438-445+447-454 o 24,00 2,60

88 Belgie 471-477 p 47,50 5,00

89 Belgie 481-483 p 19,00 2,00

90 Belgie 513-518 o 31,00 3,00

91 Belgie 519-526 o 25,00 2,60

92 Belgie 592a+639-640 p 29,50 3,00

93 Aland collectie 1993-2000 p 375,00 17,50

94 Groenland collectie 1985-2000 p 675,00 30,00

95 Faroer collectie 1980-2000 p 1.100,00 50,00

96 Zweden collectie 1987-1999 p 700,00 32,50

97 Noorwegen collectie 1981-2000 p 760,00 35,00

98 Zweden 4 speciale boeken motief p 100,00 7,00

99 Baltische Staten 3 boeken natuur p 15,00 2,00

100 Motief Natuur "our world " 3  boeken p 30,00 5,00

101 Aland boekje uilen 1996 p/g 10,00 1,00

102 diversen leeg stockboek 32 zw.blz 3,00

103 Ned. Overzee 2 stockboeken p/g 5,20

104 Tschechie 600 zegels p/g 2,50

105 Bundespost stockboek o/g 12,50

106 Berlijn stockboek o/g 6,00

107 Zwitserland + V.N. stockboek p 10,00

108 ned.Antillen stockboek p 3,00

109 Wereld 2 stockboeken p/g 17,50

110 D.D.R. 2 stockboeken g 10,00

111 Wereld doosje allerlei 1,60

112 Engeland 15 oude poststukken g 3,00

113 Nederland FDC album met 165 FDC's 7,60

114 Berlijn Davo album 5,00

115 Zwitserland 3 Davo album 1843-2009 30,00

116 Nieuw Zeeland 3 Davo albums 30,00

117 Wereld 2 stockboeken zegels/blokken 5,00

118 Religie stockboek dv.landen 10,00

119 Wereld dik boek veel brieven 35,00

120 Wereld 2 stockboeken 6,00

121 Nederland Davo album 5,00

122 Duitsland oud schaubeck album p/o/g 980,00 20,00

123 D.D.R. doublettenboek g 7,00

124 Wereld stockboek g 5,00

125 Bundespost stockboek 166 series p 500,00 10,00

126 Duitse zones stockboek p/o/g 10,00

127 D.D.R. collectie in stockboek g 10,00

128 Ned. Antillen stockboek p 625,00 20,00

129 Bundespost stockboek 1954-1975 p 1.900,00 25,00

130 Nederland stockboek g 4,00

131 Bundespost collectie 1956-1993 p 800,00 20,00

132 Afrika/Azie stockboek g 5,00

133 Sport stockboek p/o/g 2,00

134 Gemenebest stockboek g 4,00

135 Bulgarije/Cyprus 2 stockboekjes 2,60

136 Indonesie stockboek g 3,00

137 Indonesie stockboek g 4,00

138 Wereld stockboek g 3,00

139 Tsjechie/Polen stockboek g 3,00

140 Vlinders/Insekten stockboek g 2,00

141 Nederland nr 84 o 35,00 5,00

142 Nederland nr 85 g 35,00 7,00

143 Nederland nr 96 o 15,00 3,00

144 Nederland 212-219 g 60,00 12,00

145 Nederland 244-247 g 65,00 12,50

146 Nederland kindblok 899 op grote FDC bes 11,00 2,00

147 Nederland kindblok 917 op grote FDC bes 20,00 3,50

148 Nederland kindblok 917 op grote FDC autopost bes 20,00 4,00

149 Nederland kindblok 937 op grote FDC bes 18,00 4,00

150 Madeira Cept FDC's 1981-82 bes 30,00 4,50
totaal 975,60
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OP DE WOENSDAGBIJEENKOMST VAN 21 DECEMBER ZIJN ER GEEN DUBBELTJESBOEKEN
AANWEZIG IN VERBAND MET DE GROTE KERSTLOTERIJ.

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

1 Wereld winterwonderdoos g 5,00

2 Roemenie zak onafgeweekt g 5,00

3 Duitsland zak onafgeweekt g 5,00

4 Luxemburg zak onafgeweekt g 2,00

5 Guernsey 41 zegels g 5,00

6 Denemarken zak onafgeweekt g 2,00

7 Italie zak onafgeweekt g 2,00

8 Ierland 12 series cept p 72,50 15,00

9 Belgie 1096-1101 g 14,50 1,60

10 Belgie 126-128 p 230,00 50,00

11 Wereld stockboek g 2,00

12 Antillen diverse FDC's ong 50,00 5,00

13 Zwitserland stockboek g 150,00 5,00

14 Duitsland stockboek g 4,00

15 Duitsland DAVO album 15,00

16 Wereld stockboek g 2,00

17 Nederland collectie 1980-2000 in 2 DAVO Luxe p 800,00 50,00

18 D.D.R. zegels,series,blokken in stockboek p 325,00 8,00

19 Nederland collectie 1961-1983 in Leuchturm p 300,00 20,00

20 Oostenrijk dubb.collectie 1975-1984 in Lindner p+g 400,00 35,00

21 Duitsland stockboek Leipziger Messe p/g 12,00

22 D.D.R. stockboek PZB,s, zwartdrukken p 10,00

23 Duitsland stockboek poststukjes etc. g 10,00

24 Nederland+Diversen stockboek p/g 10,00

25 Nederland 3 stockboeken p/g 10,00

26 Europa Verrassingsdoos  boeken,catalogi ?? p/g 25,00

27 Spanje 2001 voetbal p 4,80 1,60

28 Nederland FDC nr 45 bes 20,00 2,00

29 Cananda diverse op bladen g 2,00

30 Wereld stockboek g 5,00

31 Engeland envelop + strip p/g 2,00

32 Nederland doosje 30 PZB's p 5,00

33 Nederland PZB 67 p 10,00 2,00

34 Nederland PZB 37 p 14,00 2,80

35 Nederland PZB 65+66 p 12,00 2,40

36 Bund 1202-1205 p 6,50 1,40

37 Belgie 240-244 p 16,00 2,00

38 Belgie 471-477 p 17,50 2,00

39 Belgie 458-465-465a ong 25,00 2,60

40 Belgie 404-06+411-18,477a,773-76 g 42,00 5,00

41 Belgie 661-69,701-09,716-24 p 18,00 2,00

42 Belgie 496-503,532-537 o 29,00 3,00

43 Belgie 743-747,777-780 o 27,00 3,00

44 Belgie 756-760 o 21,00 2,00

45 Belgie diverse series g 38,50 4,00

46 Belgie 2022-2024 p 20,50 2,60

47 Belgie diverse series o 29,00 3,00

48 Belgie 810a g 20,00 2,00

49 Belgie 781-84,803-06,807-10 o 21,00 2,00

50 Belgie 876-878 o 20,00 2,00

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

52 Belgie 973-978 o 25,00 2,60

53 Belgie 823-25+1013-18 p 26,00 2,60

54 Belgie 1096-1101 p 27,50 3,00

55 Belgie diverse series o 36,50 4,60

56 Belgie diverse series p 70,00 7,00

57 Indonesie DAVO album 5,00

58 Wereld stockboek 2,00

59 Nederland Importa 1985-1996 5,00

60 diversen brieven/blokken album 5,00

61 D.D.R. collectie in 2 Davo albums 20,00

62 Frankrijk leeg DAVO album 1952-69 7,60

63 Frankrijk leeg DAVO album 2001-09 7,60

64 Australie DAVO album 15,00

65 diversen DAVO FDC album 5,00

66 Wereld stockboek 3,00

67 Duitse gebieden stockboek g 20,00

68 Nederland stockboekje 41 series p 300,00 10,00

69 Berlijn stockboekje  p 7,60

70 Berlijn stockboekje g 440,00 10,00

71 Bund stockboekje p 300,00 9,00

72 D.D.R. ringband g 6,00

73 Cook eilanden ringband p 6,00

74 Nederland 12 kinderblokken g 81,00 10,00

75 Zwitserland 23 FDC's g 81,00 10,00
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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 Europa doosje 6 stockboekjes g 700,00 22,00

77 Zuid Amerika stockboek g 1,00

78 Centraal Afrika stockboek g 5,00

79 Suriname/Aruba stockboek g 5,00

80 Zwitserland restant RZB g 1,00

81 Rusland restant RZB g 2,00

82 diverse landen restant RZB g 2,00

83 diverse landen restant RZB g 1,00

84 diverse landen restant RZB g 1,00

85 diverse landen restant RZB g 2,00

86 India restant RZB g 1,00

87 Azoren Blokken 2 + 3 op FDC onb 30,00 4,60

88 Azoren Blok 5 p FDC onb 15,00 2,60

89 Berlijn ETB 28-29 g 72,50 7,60

90 Bund ETB 295-96 g 50,00 7,60

91 U.S.A. strip van 10 op FDC 1,60

92 Swaziland 119-122 g 2,00

93 Oostenrijk 1969 FDC g 12,00 2,60

94 Zwitserland 1116-19 g 2,00

95 Belgie 12 FDC met blokken onb 76,50 13,00

96 Jersey 360-369 2 series g 12,00 1,80

97 Alderney A13-A17 vogels g 16,00 2,40

98 Alderney A18-A22 vliegtuigen g 19,00 2,80

99 Guernsey 355-364 g 13,00 2,00

100 Belgie blokken 58,59,60 g 14,50 2,40

101 Finland PZB 1075-1082 p 12,50 2,00

102 Finland Blok 1087 p 15,00 2,40

103 Oostenrijk 10 blokken Dag vd Postz." Letters" g 120,00 12,00

104 Duitsland Collectie 1949-1990 vrijwel comp. g 1.500,00 60,00

105 Antillen Collectie 1948-1987 vrijwel comp. p 600,00 25,00

106 Duitsland Bez.Zones algemeen diversen o/g 9,00

107 D.D.R. 2 stockkaarten 30 series o 1,00

108 D.D.R. 2 stockkaarten 26 series o 1,00

109 Duitse Rijk stockaart 16 series + diversen o 2,00

110 Duitse Staten Nordd.Postbez. 1-6 g 40,00 4,00

111 Duitse Rijk Dienst 99-104 g 16,00 2,00

112 Duitse Rijk Dienst 114-126 g 46,00 4,00

113 Duitse Rijk Dienst 125-131 g 36,00 3,00

114 Memelgebied 34-35 + 47-71 o 32,00 5,00

115 Memelgebied 34-35+47-51+120-123 o 13,50 2,00

116 Belgie 447-454 g 14,00 1,00

117 Belgie 955-960 o 21,00 1,60

118 Belgie 973-978 o 24,50 1,60

119 Nederland stockboek p/o/g 5,00

120 Motief vogels in stockboek p/o 1,00

121 Motief vogels in stockboek p/o 1,00

122 Motief vogels in stockboek p/o 1,00

123 Motief vogels in stockboek p/o 1,00

124 Motief dieren in stockboek p/o 2,00

125 Belgie stockboek g 2,60

126 Wereld doos 500 gram afgeweekt p/g 10,00

127 Saarland 206-238 onb 4,50 1,00

128 Nederland nr 1 - 3 g 250,00 10,00

129 Nederland 141-143 g 16,00 3,00

130 Nederland 203-207 g 35,00 5,00

131 Nederland 225-228 g 18,00 3,60

132 Nederland 229-231 g 30,00 5,00

133 Nederland 236-239 g 52,50 9,00

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

135 Nederland 244-248 g 20,00 3,60

136 Nederland/Overzee album met zegels p/o/g 6,00

137 Nederland nr 41 o 17,50 4,40

138 Nederland nr 66 o 16,00 4,00

139 Nederland nr 79 o 8,00 2,00

140 Nederland nr 95 o 18,00 4,80

141 Austr/Nw.Zeel/Indon stockboek g 5,00

142 Motief vogels en watervogels stockboek g 5,00

143 Canada/Amerika stockboek g 5,00

144 Motief vogels en watervogels stockboek g 5,00

145 Motief stripfiguren g 3,00

146 Nippon/Thailand stockboek g 3,00

147 Amerika stockboek 1894-1981 g 5,00

148 Armerika/Un.nations stockboek g 3,00

149 Mid./Zuid Amerika stockboek g 5,00

150 Mid./Zuid Amerika stockboek g 3,00
totaal 934,20
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( Advertorial )

Rochester British Lifestyle sinds 1996 dé grootste 
Chesterfield specialist van het zuiden

Kom proefzitten en ervaar het zitcomfort
en de kwaliteit van materialen en afwerking 

leverbaar in meer dan 65 kleuren leder
De voordelen van kopen bij Rochester British
Lifestyle:
Gegarandeerd de laagste prijzen van de Benelux
Alle meubels gratis thuisbezorgd in Nederland & België
bij een aankoop vanaf 1275 euro
Eigen bezorgdienst: levering op afspraak
Veilig online betalen of PIN bij levering

Vanaf 525 euro hebt u al een exclusieve 
Chesterfield fauteuil in leder
Chesterfield banken, fauteuils, chaises longue`s,  
voetenbankjes, oor fauteuils, bureau stoelen, klassieke 
bureaus., hockers en nog veel meer vind u in onze  
850m2 ruime winkel gelegen in het gezellige centrum 
van Oosterhout gratis parkeren voor de deur!!

,,Rochester combineert betaalbare 
grandeur en modern comfort’’

De droom van een luxe 
interieur wordt werkelijkheid 

en accessoires van 
Rochester British Lifestyle in 
Oosterhout. Voor betaalbare 
prijzen vindt u hier meubelen 
en accessoires om uw 
interieur te verrijken met 
de grandeur van de Britse 
adel. In de unieke winkel 
met parkeergelegenheid 
worden uw woonwensen 
werkelijk vervuld. De 
stijlvolle karaktermeubelen 
van Rochester British 
Lifestyle bieden daartoe 
talloze mogelijkheden. Met 
ruim 35 modellen in hip 
design of chique klassiek, 
die variëren van banken in 
velerlei afmetingen, stoelen, 
chaises longues, sofa’s, 
bureaustoelen, voetenbankjes 
tot salontafels, is de keus 
enorm. De lederen of stoffen 
bekleding in een variatie van 
ruim twintig kleuren wordt 
aan uw persoonlijk smaak 
en voorkeur aangepast.  De 
kleuren van leder of stof 
kunnen bovendien ook 
naar ieders wens worden 
gecombineerd. Ook de wel 
of niet  gecapitonneerde 
kussens zijn naar wens te 
vervaardigen. De meubels 
kunnen uitgevoerd worden 
met zilveren of koperen 
nagels of indien gewenst 
zelfs met Swarovski 
knopen. Daarbij zijn ook 
praktisch alle afmetingen 

leverbaar. Bij het unieke en 
tijdloze karakter van iedere 

British Lifestyle de Britse 
voornaamheid van weleer 
in een modern comfortabel 
jasje. 

,,Rochester combineert 
betaalbare grandeur en 
modern comfort’’

In de oude Engelse kastelen 
en landhuizen benadrukte de 

 voornaamheid 
van de bevoorrechte klasse. 
Maar de meubelen boden 
door de harde  ondergrond 
weinig zitcomfort. Rochester 
British Lifestyle gaat echter 
voor eigentijds comfort. De 
ruggen en armleuningen 
van stoelen en banken zijn 
bekleed met comfortabel 
foam. De zitkussens bieden 
door hun  pocketvering  vulling 
een  stevig en weldadig 
zitcomfort.  En zoals goede 
wijn naar gelang hij ouder 
worden voller en rijker van 
smaak wordt, rijpt ook het 

meubel met het klimmen 
der jaren. Door de talrijke 
variatiemogelijkheden, de 
luxe uitstraling in combinatie 
met eigentijds comfort passen 

ieder interieur en zijn ze 
geliefd bij zowel het jongere 
als oudere publiek. Menig 
vooraanstaand televisie- of 

in een interieur van chique 

zijn dan ook te vinden 
in vele vooraanstaande 
restaurants, hotels, 
bankgebouwen, universiteiten 
en overheidsgebouwen in 
binnen- en buitenland en 
in de winkel aan de Abdis 
van Thornstraat 40 in 
Oosterhout. Wie de lijn van 
de Britse klasse verder in 
zijn interieur wil doortrekken, 
vindt daartoe in de winkel 
ook allerlei accessoires. 
Barokke spiegels, imposante 
mahoniehouten bureaus, 
bloementafels, schilderijen, 
vazen, en accessoires 
brengen een sfeer waarin de 
stijl van de chique adel en de 
Britse huiselijke gezelligheid 
op een warme wijze worden 
samengevoegd. U wordt van 
harte uitgenodigd om in de 
gezellige winkel onder het 

deze Britse warmte te komen 
proeven.

Abdis van Thornstraat 40
4901ZB Oosterhout
T 0162 - 420 871 
I  
E 

Britse klasse verrassend dichtbij
Advertorial

Rochester British Lifestyle sinds 1996 dé grootste 
Chesterfield specialist van het zuiden

15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



 100 jaar geleden
 
In de Gerardusalmanak las ik dat het op 6 oktober 100 jaar geleden was
dat de verplichting tot het dragen van een snor werd afgeschaft. De snor
heeft eeuwenlang een grote rol gespeeld bij het uiterlijk van de man.
Historisch gezien werden snorren gedragen door militairen. Over het al-
gemeen droegen jongere mannen en lagere rangen in het leger een kleine
snor. Naarmate een man opklom in rang werd zijn snor dikker, voller en
uitgebreider. Tenslotte mocht hij overgaan tot het dragen van een volle
baard.

 

 Iets bijzonders
 
Deze enveloppe is uitgegeven ter herinnering aan
de 500ste postvlucht van Ned. Indië naar Nederland
op 17 november 1937. De enveloppe deed er 7
dagen over om van Java naar Den Haag te komen.
Het pand op Sneeuwbalstraat 184 bestaat nog
steeds, maar heeft nu andere bewoners.De brief is
verstuurd vanuit Laan Trivelli in Batavia. In de Laan
Trivelli was in de tijd van de oorlog met Japan ook
de ingang van het beruchte
Tjidengkamp, een Japans in-
terneringskamp voor vrouwen
en kinderen.  Vanaf april 1944
stond het kamp onder com-
mando van kapitein Kenichi
Sonei, die verantwoordelijk
was voor veel gruweldaden.

 

 Iets bijzonders
Deze briefkaart werd omstreeks 1920 gebruikt, dus
zo'n 95 jaar geleden. Echt bijzonder is deze brief-
kaart niet, maar ieder poststuk heeft zijn eigen
verhaal, zo ook deze.
 
Met deze briefkaart laat D. Gerber uit Assen op 17
juli 1921 aan de heer G. Meima weten:"Zeer tot mijn
spijt ben ik door lichte ongesteldheid verhinderd op
school te komen".

 
Wie is de heer Meima? Hij was directeur van de
voormalige kweekschool aan de rand van de bin-
nenstad van Groningen, aan het begin van de po-
pulaire "Schilderswijk". De school bestond van ori-
gine uit 2 gebouwen: Het originele schoolgebouw
aan de HW Mesdagstraat 10 en een schoolgebouw
met directeurswoning aan de HW Mesdagstraat 12
welke in een iets later stadium bij de school is ge-
voegd. Sinds 1988 was het in gebruik als bedrijfsruimte, maar binnenkort staat het leeg.
 
De heer Meima werd in 1921 benoemd tot Inspecteur voor Groningen en Drenthe (ongeveer 53 cholen);
hij was 1 van de 12 Inspecteurs in Nederland. Het huis waar G. Gerber, de afzender, woonde is nu een
rijksmonument.
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 Freddy Mercury
 
Op 24 november 2016 is het 25 jaar gele-
den dat het popidool Freddy Mercury, de
zanger van de popgroep Queen, is overle-
den. Freddy is als Farokh Bulsara op 5
september 1946 geboren in Stonetown
Zanzibar, dus zou hij dit jaar 70 jaar zijn
geworden. Freddy werd 45 jaar. Vijf jaar
voor zijn dood waren er al geruchten dat
hij aan aids leed. Hij stond bekend om zijn
extravagante karakter en explosieve op-
tredens. Hij had een stembereik van vier
octaven, zeer uitzonderlijk voor een man-
nenstem. Tussen 1970 en 1991 bracht
Queen 18 nummer-1 albums uit. Hij blijft
onvergetelijk door de hit van Queen: Bo-
hemian rapsody.

 
Mercury was openlijk biseksueel. In het begin van de jaren zeventig had
Mercury een relatie met May Austin. Zij woonden een tijdje samen, totdat
de relatie stuk liep omdat Mercury een affaire kreeg met een mannelijke medewerker van een Ameri-
kaanse platenmaatschappij. Hij en Mary bleven echter wel goede vrienden en Mercury refereerde vaak
naan haar als zijn enige vriend. Bovendien schreef hij enkele liedjes over haar, waarvan Love of my Life
de bekendste is. In de eerste helft van de jaren tachtig had Mercury een relatie met de Oostenrijkse
actrice Barbara Valentin. Vanaf 1985 tot zijn dood in 1991 had Mercury een relatie met kapper Jim
Hutton.

 
Na zijn dood in 1991 is de laatste rustplaats van Freddy geheim gehouden.
Maar in 2013 meldt de Engelse krant The Mirror deze gevonden te hebben
middels een plaquette op het Kensal Green-kerkhof in West-Londen,
vlakbij het crematorium waar hij is gecremeerd. Voor wat de zeventigste
verjaardag van de zanger zou zijn, heeft het Astronomical Union's Minor
Planet Centre een astroïde naar Mercury vernoemd, De ruimtesteen be-
vindt zich in de planetoïdegordel die tussen Mars en Jupiter draait en heeft
een diameter van ongeveer 3,2 kilometer.
 
Groot Brittannië heeft in 1999 een herden-
kingszegel uitgegeven met het portret van

Mercury. Maar men vond dat de zegel niet paste in de ‘millenniumserie'
met verworvenheden van Groot-Brittannië, omdat Mercury biseksueel was
en aids had en hij te zien is in een strak rood broekje en met ontbloot
bovenlijf. En dat op een postzegel waarop ook het hoofd van de koningin
is afgebeeld!!

Columnist Simon Heffer noem-
de in de Daily Mail de postzegel
een ,,vulgaire'' herdenking
van een ster ,,wiens gedege-
nereerde levensstijl ervoor zorgde dat hij op een onfortuinlijk
vroege leeftijd overleed aan aids.'' “Maar”, zegt het postbedrijf,
“elke postzegel is goedgekeurd door de koningin, en deze zegel
heeft ook de goedkeuring van de familie van Freddie Mercury
". Anderen maakten bezwaar tegen de postzegel, omdat op
een klein stukje ervan ook de drummer van de band, Roger
Taylor,  staat afgebeeld. Taylor is echter nog springlevend en
mag daardoor volgens de regels van de Britse posterijen he-
lemaal niet op de zegel staan. Alleen leden van de Britse ko-
ninklijke familie mogen nog tijdens hun leven op een zegel.

 
In de OP van september 2016 heb ik reeds vermel ddat Freddy ook postzegels heeft verzameld; voorna-
melijk uit zijn geboorteland Zanzibar (nu deel van Tanzania).
r.k.
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De Efteling
 
Als kind van 9-10 jaar ging ik
met de hele buurt op de fiets
van Made naar de Efteling in
Kaatsheuvel; zo’n 21 km en 1,5
uur rijden! (En ook nog terug!)
De Efteling was nog maar pas
geopend  - 31 mei 1952 -  en
bestond toen uit een sprookjes-
bos met 10 sprookjes, (nu zijn
het er 29, met als laatste Pinok-
kio), een speeltuin, een restau-

rant, (toen en nu nog duur, maar we namen brood en drinken van thuis mee), een zwembad en een roei-
en kanovijver.  Er was toen nog lang geen sprake van de Piraña (wildwaterbaan), Python (stalen achtbaan),
of de onlangs bijgebouwde Baron 1898 (duikachtbaan, 36 miljoen euro). Toen was het sprookjesbos de
hoofdattractie. Maar toen wij onlangs met onze kleinzoon van 8 jaar naar de Efteling gingen zei hij:”Ik
ben te groot voor de sprookjes” en zette koers naar “De vliegende Hollander” e.d. Hij is al vele malen
met zijn ouders en met ons naar de Efteling geweest en kende de sprookjes onderhand wel.
 
De oorsprong van het park ligt in 1933 toen de kapelaan en
de pastoor van Kaatsheuvel daar een sport- en wandelpark
aan lieten leggen. In 1950 kwam de Stichting Natuurpark de
Efteling en 2 jaar later dus de opening van de Efteling. De
entree was 80 cent (€ 0,36); nu bedraagt de entree € 36,50 ,
al kun je via acties van bijv. AH wel korting krijgen. Maar toch…
een hele uitgave.  Maar blijkbaar hebben velen er dat voor
over. Regelmatig zijn er daar files en toen wij onlangs op een
doordeweekse dag en niet in een vakantie de Efteling weer eens bezochten was het er toch heel erg druk!
Overigens zal de entree weer wel verhoogd worden, want op dit moment worden er weer nieuwe attrac-
ties bijgebouwd en de kosten moeten natuurlijk in het kaartje opgenomen worden, ook al maak je van
veel attracties helemaal geen gebruik, bijv. wegens hoogtevrees, zoals ik.
 
Anton Pieck is een van de oprichters van de Efteling. Hij was toen al bekend van de illustraties van be-
kende sprookjesboeken, zoals die van de gebroeders Grimm en de Sprookjes van Duizend-en-één-nacht.
Mede dankzij hem werd de Efteling een succes; het straalt Pieck helemaal uit.

 
Een van de leukste attracties vind ik nog altijd het in 1984 geopende Carnaval
Festival, een poppencreatie van Joop Geesink, die een vrolijke rondrit door de hele
wereld maakt. Maar een attractie waar mensen al 30 jaar van kunnen genieten blijkt
nu ineens discriminerend te zijn. De attractie telt 275 poppen waarvan 5 Afrikaanse
Bosjesmannen kan ineens niet meer. "Kinderen moeten hiertegen beschermd wor-
den", zegt men. Volgens mij stoort geen enkel kind zich er aan en de volwassenen
die dat wel doen moeten maar gauw weer kind worden. Of gewoon wegblijven; men
hóeft niet te komen.Ook Monsieur Cannibale en de Fata Morgana (het eerste waar
we altijd heen gaan) zouden discriminerend zijn. Hetzelfde geldt voor de negerzoen
en de Zwarte Piet. Wie tegen de negerzoen is moet die maar niet eten en wie geen
Zwarte Piet wil, moet maar geen sinterklaasfeest vieren.

Trouwens onze bisschoppen worden ook gediscrimineerd, want zij lijken
helemaal niet op Sinterklaas, helaas.
 
In 2015 waren er maar liefst 4,7 miljoen bezoekers en daarmee was de Ef-
teling het best bezochte attractiepark van Nederland. (In het openingsjaar
1952: 222.941 bezoekers. Het totaal vanaf 1952 komt aardig in de buurt
van de 125 miljoen.) De Efteling bestaat in 2015 uit meer dan het attractie-
park, dat op zijn beurt ook weer is ingedeeld in verschillende delen. Het
gehele complex omvat namelijk ook het Efteling Hotel, het golfpark, het
natuurgebied 'het Loonsche Land' en het theater. Ook vakantiepark Bosrijk
maakt deel uit van het complex. In 2014 waren er 2381 medewerkers in
dienst: vaste werknemers ± 25%, seizoensmedewerkers ± 25% en vakan-
tiekrachten ±50%.
r.k.
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 Contributie voor 2017
 
Het bestuur wil de contributie voor 2017 handhaven op die van de voor-
gaande 6 jaren nl. € 31,- per jaar. Ook die voor de huisgenoten blijft
€ 12,50. De voorzitter heeft dit meegedeeld tijdens de ledenbijeenkomst
van 21 september 2016 en het besluit werd door de ledenvergadering met
algemene stemmen geaccordeerd. Wilt u de contributie vóór 1 december

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

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

 

Wederom: De Grote Clubactie
 
Ook dit jaar verkoopt Cees Pijpers weer loten van de grote Clubactie ten
behoeve van onze vereniging.
 
Ook dit jaar kosten de loten € 3,- per stuk. (80% komt ten goede aan onze
eigen vereniging). U kunt ze  bij Cees kopen op de zaterdagmiddagbijeen-
komsten,  soosmiddagen in de Bunthoef en op de woensdagavondbijeen-
komsten in 't Haasje. Maar u kunt ze ook telefonisch bestellen (0162

4327380) of via email: ceespijpers@casema.nl  Ook kunt u € 3,- (of een veelvoud ervan) overmaken
op de bankrekening van onze vereniging; wij zorgen dan dat u de loten ontvangt. (NL96ABNA040 97
65 244 t.n.v. Oosterh. Ver. Postz.)
 
U ziet: er zijn mogelijkheden genoeg om onze (uw) vereniging te steunen met loten van de grote
clubactie. Doe mee en dan wordt het een groot succes. Op donderdag 8 december 2016 vindt de
trekking plaats. Wie weet wint u de hoofdprijs van € 100.000,- of een van de andere prijzen. Wie niet
waagt, wie niet wint.
 

Grote kerstloterij op 21 december
 
Op woensdag 21 december is het weer zover: de kerstbijeenkomst met
een hapje, een drankje en iets extra's bij de koffie. En natuurlijk met de
traditionele kerstverloting als hoogtepunt, met prachtige prijzen in de
kerstsfeer, maar ook filatelistische artikelen. En wat dacht u van een
biertafel als hoofdprijs? Verder een stofzuiger, koffiezetapparaat, papier-

versnipperaar, theetafeltje, ronde grill en verder nog 93 prijzen. Ook mensen die geen prijs hebben
tijdens de loterij, ontvangen een prijsje, dus ieder gaat tevreden naar huis. En dat alles weer bijeen-
gebracht door Joop Hofkens. Een lot kost maar € 0,50.
 
Verder worden er 6 leden gehuldigd in verband met hun 25- resp. 40-jarig lidmaatschap. We hopen
velen van u te ontmoeten en ook introducés zijn van harte welkom. Hoe meer bezoekers hoe meer
kerstvreugde.
 
Laten we dit postzegeljaar goed afsluiten.
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PV Breda
                         Activiteiten PV Breda in 2016
                         
                         Ledenbijeenkomsten op de dinsdagen: 
                         22 november, 20 december

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

Tafelhuur. 

Als u een tafel huurt voor de Brabantse 

Filatelistische Dagen (1e zaterdag van de maand in 

De Bunthoef in Oosterhout) dan dient u de kosten 

daarvoor betaald te hebben vóór het eind van 

januari  2017. 

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

                     6 november, 4 december.                                
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!!!  Vrij parkeren!!!
 
Informatie website: www.baronie82.com
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  Kom  gezellig postzegelen bij Smits Philately 

Collecties & Partijen     Losse zegels & series 

  

WWW.FILATELIE.NET 

In- en verkoop van Postzegels 

Wij bieden u: 

• 800+ verzamelingen, partijen en restanten. 

• Indrukwekkend aanbod losse zegels en series Nederland  & Overzee. 

• Vele honderden kleine collecties van € 2,- tot € 100,-. 

• Gratis parkeren schuin voor de deur. 

 

Uw postzegels zijn geld waard bij Smits Philately. 

 
Wij zijn voortdurend op zoek naar: 

• Gespecialiseerde verzamelingen. 

• Doubletten partijen, handelarenstocks, uitzoekboeken.  

• Grote of kleine verzamelingen Engelse Koloniën.   

• Nederland en Overzee. 

• West Europa van A tot Z. 

• Wereld klassiek. 

• Postfris, ongebruikt of gestempeld, het maakt niet uit. 

 

Vraag nu onze gratis prijslijst aan: 

Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein 

Tel.: 030-2443170 , info@filatelie.net  
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen
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