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Postzegelbeurzen

De data voor 2018 zijn:
       -  1 september
       -  6 oktober
       -  3 november
       -  1 december

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

 

Ledenbijeen-
komsten

De data voor 2018 zijn:   
      - 19 september   
      - 17 oktober   
      - 21 november   
      - 20 december   

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

 
 
 
 
 
 
 

Bestuurssamenstelling

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

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

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

Soosmiddag
 
De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Oosterhout
op de laatste woensdag van de
maand - met uitzondering van
de maanden juli, augustus en
december - van 13.30 tot 16.00
uur. De middag staat onder
leiding van Cees Pijpers. Ieder-
een die wil ruilen is welkom. De
entree is gratis.
 
De data in 2018 zijn: 26 sept.,
31 okt., 28 nov. (Niet in decem-
ber.)
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Agenda
 
voor de bijeenkomsten van woensdag 19 sep-
tember en woensdag 17 oktober in Camping
't Haasje, Vijf Eikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 -
411626.
Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.   
 
  1.     Opening door de voorzitter
  2.     Mededelingen
  3.     Wat verder ter tafel komt
  4.     Rondvraag
  5.     Quiz
  6.     Veiling 446 (sept) - 447 (okt) 150 kavels
  7.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  8.     Sluiting
 

Onze leden
 
Op 16 mei mochten we dhr. Frans Eikhout uit Rijen als nieuw lid van onze vereniging begroeten en
op 2 juni dhr.P.v.Seters uit Oosterhout. Welkom en veel postzegelplezier.
 

Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
 
We gaan weer beginnen!!!
 
De vakanties zijn weer voorbij en een nieuw postzegelseizoen ligt weer
voor ons. Velen van U zullen mijn eerste woorden herkennen. Vaak is het
mijn openingszin op onze maandelijkse clubavonden. Het nieuwe verza-
meljaar gaat weer van start en het bestuur hoopt dat U er net zoveel zin
in heeft als wij. Daarom nodigen wij U graag uit voor al onze activiteiten
in de komende maanden. De data hiervoor vindt u elders in dit blad.
 
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de Brabantse verzamelaars-dagen 
die dit jaar worden gehouden op 17 en 18 november in De Vlieren te Breda.
Deze dagen worden georganiseerd door postzegelverenigingen Breda t.g.
v. hun 125-jarig jubileum.

 
Ook even uw attentie voor Postex 2018. Dit postzegelevenement wordt op 19, 20 en 21 oktober gehou-
den in Apeldoorn. Net als vorig jaar kunnen we op zaterdag 20 oktober, samen met de postzegelvereni-
ging uit Den Bosch een busreis organiseren  bij voldoende deelname.  Meldt u zo snel mogelijk aan bij
Cees Pijpers.
 
Namens het bestuur wens ik iedereen veel plezier bij het uitoefenen van onze gezamenlijke hobby, en
zie ik u graag bij een van onze verenigingsactiviteiten.
 
Peter Hendrickx, voorzitter OVVP
 
 
 
 
 
 

 
 
Samen met 's-Hertogenbosch organiseren wij weer een
busreis naar Postex 2018.
Zaterdag 20 oktober. Gratis vervoer; gratis entree.
U kunt zich aanmelden bij Cees Pijpers.
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Gevraagd:
- Hebt u misschien een mooie enveloppe met speciale zegels 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 contact op met: Rien Kooiman 0162 314956 of rien.kooiman@kpnplanet.nl
Bij voorbaat dank.
 

Ledenbijeenkomst 16 mei 2018
 
De vergadering werd om 20.00 u. geopend door de voorzitter met een
woord van welkom aan de 52 aanwezigen op deze speciale voorjaarsbij-
eenkomst met grote verloting.
 
De notulen van de ledenbijeenkomsten van maart en april 2018 zijn in de
OP gepubliceerd. De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd en
vastgesteld.
 
Mededelingen:
-   PV Breda viert op 17 en 18 november 2018 haar 125- jarig bestaan.
Degenen die nog een tafel wensen te huren kunnen zich aanmelden bij C.
Pijpers.
-   Op de vraag uit de vorige vergadering over het aanschaffen van een
aantal catalogi kan de voorzitter melden dat de vereniging beschikt over

vrijwel alle (Michel)catalogi van
de wereld, leden kunnen deze
(voor een maand) lenen via C.
Pijpers.
 
De quiz kon geen doorgang vinden vanwege de grote verloting.
Hierna de veiling en de afrekening. De toto werd gewonnen door
de heer Arnold van Bijnen.
 
Hierna volgde de grote voorjaarsverloting met vele mooie
prijzen. Rond 22.30 u kon de voorzitter de bijeenkomst sluiten
met een woord van dank aan de organisatoren van loterij en
lotenverkoop. Alle leden gingen met een prijs naar huis.  
 

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

Ledenbijeenkomst 20 juni 2018
 
De vergadering van 20 juni 2018, de laatste voor de vakantieperiode,  werd om 20.00 u. geopend door
de voorzitter met een woord van welkom aan de 48 aanwezigen, met een speciaal welkom voor enkele
nieuwe leden.
 
Mededelingen:
-  PV Breda viert op 17 en 18 november 2018 haar 125-jarig bestaan. Degenen die een tafel willen re-
serveren voor de Brabantse Filatelistendag die tijdens het jubileum wordt georganisserd, gelieven zich
aan te melden bij C. Pijpers.
-  In gevolge de AVG wetgeving hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Is in de Nieuwsbrief van juni
gepubliceerd en komt ook nog in ons verenigingsblad de OP.  Leden die een kopie willen van de verklaring
kunnen deze verkrijgen bij de secretaris.
-  Ons nieuwe lid de heer G. Leupen bracht zelf (ook) een nieuw lid aan en werd daarvoor door de
voorzitter beloond met een fles wijn.
 
Quiz: De quiz werd opnieuw door Jan-Dirk de Koning gepresenteerd. Met een aantal vragen wist hij veel
leden op een dwaalspoor te brengen. Aan het eind van het seizoen wordt de winnaar bekend gemaakt.
Hierna volgt de veiling met na afloop de afrekening. De toto werd gewonnen door de heer J. v.d. Eijnden.
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Bij de voorkant
 
Het Speelgoed- en Carnavalsmuseum 'Op Stelten', ook wel
Speelgoedmuseum Oosterhout genoemd, is een museum aan
Zandheuvel 51 in Oosterhout. Dit museum is ontstaan uit een
particuliere verzameling. Na vertrek van de Zusters Francisca-
nessen in 1982 werd het gevestigd in het Sint-Antoniusklooster.
Na 2008 verhuisde het naar de huidige locatie: de oude basis-
school De Touwbaan, eerder jarenlang Basisschool De Zand-
heuvel.
 
Naast de oorspronkelijke verzameling van het Speelgoedmuse-
um 'op Stelten' is in het museum sinds 2008 ook de verzameling
van het voormalige Poppen- en Speelgoedmuseum van Tilburg
en (sinds 2006) het Kaaiendonks Carnavalsmuseum ondergebracht. (Kaaiendonk is de carnavalsnaam
van Oosterhout.) Het museum bevat een grote verzameling speelgoed, zoals poppen, poppenhuizen,
spelletjes, stokpaarden, meccanodozen, speelgoedautootjes en dergelijke. Er is ook een verzameling
optisch speelgoed, waaronder toverlantaarns. Uiteraard is er ook een grote collectie carnavalsattributen.
 
Hoewel het museum in 2017 13.000 bezoekers had  (en 50 vrijwilligers) ziet de toekomst er tamelijk
somber uit. De gemeente betaalde ruim een ton per jaar aan het museum, de volledige huur en een deel
van de exploitatie. Maar het stadsbestuur wilde deze met € 22.000,- per jaar verminderen. Dankzij in-
grijpen van de gemeenteraad is dit teruggebracht naar € 15.000,- maar toch altijd nog een forse vermin-
dering. Bovendien kreeg het museum de opdracht zichzelf te verbeteren, bijvoorbeeld door aantrekkelij-
ker te worden voor Oosterhouters. Het huurcontract - dit loopt nog twee jaar - wordt opgezegd. De ge-
meente wil in 2020 eerst evalueren voor er een nieuw contract volgt. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Iets bijzonders
Op een beursmiddag kreeg ik een bijzon-
dere enveloppe in mijn hand gedrukt met
2 stempels van de Openingsrit Stoomtrein
Tilburg–Baarle Nassau op 15 juni 1974.
 
Op 1 oktober 1867 werd de spoorlijn van
Tilburg naar Turnhout (in alle stilte) geo-
pend, zowel bestemd voor goederen als
personen. Er waren drie dagelijkse verbin-
dingen en de reis duurde ongeveer een
uur.  In de volksmond werd het het Bels
Lijntje genoemd, omdat zowel de aanleg
als de exploitatie gebeurde door een Bel-
gische maatschappij. Men maakte wel
plannen voor een feestelijke opening van
de lijn. Men was van plan om gratis kaart-
jes aan het nieuwsgierige publiek te ver-
strekken op 29 en 30 september. Toen
brak in grote delen van Brabant echter een
cholera-epidemie uit, die tientallen slacht-
offers eiste. Feestvieren leek onder die
omstandigheden ongepast.

 
Op 7 oktober 1934 kwam er een einde aan ’t personenvervoer en  in 1973 ook aan het goederenvervoer
tussen Tilburg en Baarle-Nassau . Op 21 juni 1974 werd de Stichting Stoomtreinmaatschappij Tilburg-
Turnhout  (SSTT) opgericht met als doel om deze spoorlijn in stand te houden voor recreatief gebruik. In
de periode 1974-1976 werd Locomotief 3737 ingezet voor het toeristentreintje tussen Tilburg en Baarle;
in de periode 1976-1981 Locomotief 8826, en in 1981 Locomotief D777. Maar  het toeristenlijntje was
niet meer rendabel en in 1982 werd de Stichting opgeheven. Tot 1990 kwam de spoorllijn braak te liggen.
In 1986 besloot de NS dat de lijn afgebroken mocht worden, wat ook gebeurde. Op het tracé werd in
1993 een fietspad (“Bels Lijntje”) in gebruik genomen.
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 Antoon de Ridder – 40 jaar lid.
 
Het is omdat mijn schoonvader
er geboren en getogen is, an-
ders denk ik dat ik nooit gehoord
zou hebben van het plaatsje  
“Blauwe Sluis”, gelegen in de
polder tussen Zevenbergschen
Hoek en Lage Zwaluwe. Het telt
enkele tientallen inwoners en

hoort nu bij de gemeente Drimmelen. Toch is het al heel oud;
het staat al op een landkaart uit 1560 (“Den Blauewe Sluis”);
de daar aangelegde spuisluis was al in 1495 gerealiseerd. En
daar nu woont Antoon de Ridder met zijn vrouw Giny, al bijna
50 jaar. Zij kregen een dochter en 2 kleinkinderen. Maar helaas
hebben die geen interesse in postzegels.
 
Antoon is geboren in Zevenbergschen Hoek. Op de lagere school
is hij begonnen met het sparen van Rizzla-plaatje (Vloeitjes).
Hij kreeg die o.a. van een “oud mannetje” in de buurt, die
waarschijnlijk toen jonger was dan Antoon nu zelf is. En hij
kreeg toen ook postzegels van hem: en zo is het begonnen.
Maar aanvankelijk was hij er niet zo mee bezig. Na de ambacht-
school (metaalbewerking) ging Antoon werken bij de smid in
Blauwe Sluis. De zoon van de smid spaarde ook postzegels en wilde zijn verzameling wel hebben. In die
tijd heeft Antoon ook diverse vakdiploma’s behaald.

 
In 1966 moest hij in militaire dienst tot 8-8-1968 (groot verlof nu precies
50 jaar geleden). Tijdens een mooie specialisten opleiding bij de Lucht-
macht tot  Alouette 3 – helicopter  vliegtuigmonteur, kreeg hij van oplei-
dingsinstutuut Smecoma (n.a.v. praktijkexamen tot Gezel Metaalbewer-
king) de uitnodiging om deel te nemen aan de Nationale Beroepen wedstrijd
in 1967 te Utrecht. Van de legerleiding kreeg hij daarvoor een week
verlof en daarna nog een week prestatieverlof. Na zijn diensttijd ging hij
weer bij de smid werken en behaalde zijn diploma tot vakbekwaamheid
en bedrijfsvoering. In 1973 stopte de smid, inmiddels zijn schoonvader,

met de smederij. Antoon heeft toen enkele jaren bij Tomado Dordrecht/Etten-Leur gewerkt als calculator.
Daarna volgden nog verschillende bedrijven en als productie-engineer ging hij per 31-7-2007 met ver-
vroegd pensioen.
Vóór zijn diensttijd had hij al wat verkering met Giny, de dochter van de smid. Toen het huis naast de
smederij in 1970 leeg kwam hebben ze het gekocht en zijn in dat jaar ook getrouwd. In die tijd is hij weer
postzegels gaan verzamelen, gesteund door zijn zwager, die destijds zijn zegels had overgenomen. Antoon
kon nu zijn Nederlandse zegels terugkopen voor 75% van de cataloguswaarde!! In die tijd had je op
zondagmorgen altijd wel ergens een ruilbeurs. Zo ook bij Sluis I in Oosterhout en op 28-10-1978 werd
hij lid van onze vereniging. En vanaf die tijd werd het verzamelen serieuzer. Vooral het aankopen van
nieuwe uitgiftes (hele vellen) en eerstedagenveloppen was in. Een grote teleurstelling was het ongeldig
verklaren van de guldenzegels. Hij had een grote voorraad. “We weten inmiddels dat we er aardig inge-
luisd zijn door Vadertje Post”, zegt Antoon.

 
Zijn verzameling bestaat uit Nederland (gestempeld) en vanaf 1946 tot
het einde van de guldenzegels ook postfris. Verder gestempeld: CEPT,
IJsland, Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Bundespost, maar daarmee
is hij gestopt.  De mooiste zegels vindt hij die van
IJsland en de Europazegels. In zijn jeugd beoefende
hij de Kruisboogsport en was 2e bij de Jeugdkampi-
oenschappen 1964-1965. Maar dat is lang geleden.
 
Een grote hobby van Antoon en Giny is fietsen. Ze

hebben al heel wat kilometertjes gemaakt. En verder houden ze van reizen. Ze zijn
o.a. in Lapland geweest, in Griekenland, in Indonesië en zelfs al drie keer in Zuid-
Afrika, waar ze in het Nationaal Kruger Park achterna zijn gezeten door een olifant,
toen ze met tweetjes daar een tocht maakten.
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Hij is nog bijna dagelijks met de postzegels bezig. “Op mijn manier en tijd
die mij uitkomt”. Voor hij met pensioen ging heeft hij op verschillende
veilingen albums gekocht  die is hij nog steeds aan het uitzoeken is. Hij
heeft er geen spijt van gehad; het was een goede investering. Hij neemt
deel aan de rondzendingen en levert ook regelmatig zelf boekjes in.
Verder is hij een trouw bezoeker van de ledenavonden.
 
Antoon wilde uitdrukkelijk vermeld hebben dat hij zijn waardering uitpreekt
voor alle bestuursleden van de OVVP van de afgelopen 40 jaar voor hun
inzet en werk. “Dat is ook een van de redenen waarom ik al zo lang lid ben van deze club”.
 
Antoon is een enthousiaste verzamelaar en een goed verteller. Een positief en optimistisch mens, die
volop geniet van het leven, samen met Giny. Het was een aangename kennismaking!
 
R.K.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasteel Ammersoyen
 
In totaal zijn er in Nederland maar liefst meer dan 1200
kastelen. Tot de allermooiste kastelen behoort kasteel Am-
mersoyen. In Ammerzoden, in de  Bommelerwaard in het
westen van Gelderland. De bouwdatum van het kasteel is
onbekend. In het jaar 1026 wordt reeds gesproken over een
heerlijkheid, maar men denkt dat het is gebouwd rond 1300.
Het is het best bewaarde kasteel van Nederland. Een grote
brand in 1590 richtte zware schade aan, waardoor het kasteel
meer dan een halve eeuw onbewoonbaar was. Pas na het einde
van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 begonnen de herstelwerk-
zaamheden. Het interieur werd aangepast aan de eisen van
de 17e eeuw.

 
In 1873 werd het kasteel verkocht aan de Katholieke Kerk. In
1876 is deze vesting in gebruik genomen als zogenaamd
Clarissenklooster. Omstreeks 1893 werd de gracht rond het
kasteel gedempt en werd een kapel aan de westzijde aange-
bouwd. In 1944-1945 liep het kasteel zware oorlogsschade op.

In 1957 kocht Geldersche Kasteelen het kasteel. In 1959 begon
een grote restauratie. Die duurde maar liefst zestien jaar. Er

werd besloten het kasteel terug te brengen naar de middeleeuwse staat. Ook de gracht werd weer uit-
gegraven. In 1975 werd de restauratie afgerond en kon het publiek het schitterende kasteel voor het
eerst bewonderen. Van de zware schade uit de Tweede Wereldoorlog is sinds de grondige restauratie
nauwelijks meer iets te zien.
 
Tot de opheffing van de gemeente Ammerzoden in 1999 was een deel van
het kasteel in gebruik als  gemeentehuis. Ook is het kasteel voor bezichtiging
opengesteld en worden er evenementen gehouden. Het kasteel is tevens te
huur voor een huwelijksvoltrekking, feest, vergadering of andere activiteit.
Er zijn 2 postzegels uitgegeven met een afbeelding van het kasteel: een op
20 februari 2017 (internationaal), samen met kasteel Doornenburg,  en een
persoonlijke zegel in 2009.
 
 

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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Privacyverklaring
 
Introductie:
 
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywet-geving
is in de hele Europese Unie vanaf die datum gelijk. Door de invoering van de AVG verandert er ook voor
u het één en ander. Als gevolg van de invoering van de AVG hebben wij een Privacyverklaring opgesteld.
Uw privacy is voor ons net zo belangrijk als voor u. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. We beloven u dat: - u de baas bent over uw gegevens - uw persoonsgegevens niet
verkocht worden aan andere partijen - u zich altijd kunt uitschrijven. Ter informatie hebben wij onze
Privacyverklaring opgenomen in deze Nieuwsbrief op de pagina’s 16,17 en 18, en in ons Verenigingsblad
de Oosterhouter Post en op onze website www.oosterhouterpost.nl. U kunt te allen tijde een kopie van
deze verklaring opvragen.
 
Privacyverklaring:
 
1. De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars verwerkt en gebruikt persoonsgegevens die
van of over u  worden verzameld in het kader van de verenigingsactiviteiten en doelstellingen: de behar-
tiging van de filatelistische belangen van haar leden. Wij verwerken en gebruiken uw gegevens in over-
eenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wette-
lijke bepalingen.
 
2. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die u direct of indirect identificeert als individueel
persoon en die u met ons deelt als u contact heeft met de vereniging zoals uw naam, adres, e-mailadres
en uw telefoonnummer(s). 
 
3. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de behartiging van de filate-
listische belangen van haar leden omschreven in de doeleinden die hier-
onder zijn vermeld. We verzamelen en verwerken niet meer en geen
andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden.
We gebruiken persoonsgegevens alleen zoals beschreven in deze priva-
cyverklaring, tenzij u specifiek toestemming hebt gegeven voor een ander
gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik van de gegevens is uit-
sluitend voorbehouden aan de leden van het bestuur.
 
4. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende toepassingen en doeleinden:          
-   Registratie van het lidmaatschap.      
-   Registratie van bankrekeningnummer en geboortedatum.                                     
-   Registratie en controle van contributiebetalingen.               
-   Verzending van het Verenigingsblad ‘Oosterhouter Post’- hiertoe worden de verzendgegevens
    (alleen NAW gegevens)  beschikbaar gesteld aan Drukkerij Editoo te Arnhem.      
-   Verzending van onze digitale Nieuwsbrief.              
-   Verzending van het maandblad Filatelie, hiertoe worden de verzendgegevens  beschikbaar
    gesteld aan  ‘Abonnementenland’ ten behoeve van ‘Stichting Nederlands Maandblad voor
    Philatelie'.                                                                                                                                     
-   Adressering van de ingezonden veilingkavels en van de afrekeningen voor de op de veiling
    toegeslagen kavels.    
-   Registratie van de abonnementen op de afname van artikelen bij onze Nieuwtjesdienst en de
    eventuele – indien gewenste – verzending van bestelde artikelen.
-   Adressering  en registratie van deelnemers aan de rondzenddienst, adressering en
    overzichten van uitnamen en betalingen van deelnemers aan de rondzenddienst.     
 
5. De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars kan worden gevraagd om persoonsgegevens
te gebruiken en te bewaren om juridische redenen, zoals het voorkomen, opsporen of onderzoeken van
een misdrijf, voorkomen van verlies, fraude of enig ander misbruik.
 
6. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruik van onze website www.oosterhouterpost.
nl  Voor het gemak van onze bezoekers, kan de website links bevatten naar websites die niet aan ons
zijn verbonden en niet door ons worden gecontroleerd of beheerd. Het beleid en de procedures die we
hier beschrijven, zijn niet van toepassing op deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilig-
heid of privacy van gegevens die deze derde partijen verzamelen.
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7. We onthullen uw persoonsgegevens alleen aan overheidsinstanties indien dit wordt vereist door de
wet,  bijvoorbeeld bij verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties
en andere overheids- en regeringsinstanties.
 
8. Als betrokkene hebt u specifieke juridische rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van u verza-
melen. Dit is van toepassing op al onze verwerkingsactiviteiten. U heeft er recht op om te weten welke
persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U heeft daartoe het "Recht van inzage".
 
9. Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Wij
doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet,
actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die voor ons beschikbaar is.
 
10. Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u
hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben,
waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld.
 
11. Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer
de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren
verzameld of verwerkt.
 
12. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde onze privacy praktijken, alsook onze privacyver-
klaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden raden wij u aan deze privacyverklaring regelmatig
te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de 'laatste herziening' onder aan deze
pagina.                                            
 
13. Richt uw vragen omtrent gegevensbescherming en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van uw ju-
ridische rechten  doormiddel van een digitaal of schriftelijk verzoek bij het secretariaat: secretariaat.
ovvp@gmail.com of door middel van een brief aan het Secretariaat OVVP, Hertogshoef 76, 4941 KE 
Raamsdonksveer.    
 
Laatste herziening: nummer 2    -  Goedgekeurd en vastgesteld bij Bestuursbesluit van 21 mei 2018
-

Winkelcentrum Zuiderhout   |   Tempelierstraat 24   |   4902 XJ Oosterhout
0162 - 436 012   |   info@pada-parketstudio.nl   |   www.pada-parketstudio.nl

Winkelcentrum Zuiderhout   |   Tempelierstraat 24   |   4902 XJ Oosterhout
0162 - 436 012   |   info@pada-parketstudio.nl   |   www.pada-parketstudio.nl
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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagwijeenkomst van 19 september liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland - België - Duitsland - Luxemburg - Engeland - Ierland - Kanaaleilanden - Oostenrijk
en Zwitserland

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

1 Nederland Vel 3128 p 20,00 4,60

2 Nederland Vel Rien Poortvliet 2014 p 2,00 1,00

3 Nederland Vel Waterloo 2015 p 1,60

4 Nederland Vel Mozart + Vel O.B. Bommel p 20,00 5,00

5 Nederland Vel 100 JAAR De Stijl p 10,00 2,60

6 Nederland 72 FDC's tussen 339-407 onb 351,00 20,00

7 Nederland 49 FDC's tussen 224-269 onb 169,00 15,00

8 Nederland 4 vellen streekdrachten p 22,00 5,00

9 Nederland Mooi Nederland Oosterh+Vlissingen p 7,60 1,80

10 Nederland Mooi Nederland 4 vellen p 14,00 3,00

11 Wereld schoenendoos onafgeweekt g 1,00

12 Wereld stockboek g 4,00

13 Wereld stockboek g 3,00

14 Polen stockboek g 6,00

15 Wereld stockboek g 3,00

16 USA/Australie/Canad Importa album g 5,00

17 FR.Zone Wurtemb. 44-46 + 51-52 p 3,00

18 Fra.Zone Baden 50-56 p 3,00

19 FR.Zone Wurtemb. 14-27 p 3,00

20 Duitse Rijk nr 423y Zeppelin g 65,00 10,00

21 Duitse Rijk 430-434 Nothilfe onb 75,00 10,00

22 Duitse Rijk nr 455 Zeppelin g 45,00 6,00

23 Duitse Rijk 664+760-61+763-778 g 55,00 5,00

24 Duitse Rijk diversen tussen 714-830 g 70,00 5,00

25 Duitse Rijk diversen tussen 810-853 p 41,00 4,00

26 Nederland nr 16 Wapen g 95,00 12,00

27 Nederland nr 98a Jubileum g 25,00 4,00

28 Nederland Telegram nr 1 g 45,00 8,00

29 Nederland Telegram nr 3 (2x) o/g 70,00 12,00

30 Nederland Telegram nr 6 + 9 g 40,00 7,00

31 Nederland Internering nr 2 o 125,00 16,00

32 Nederland Postpakketverreken nr 2a g 60,00 10,00

33 Ned. Indie nr 40-47 o 45,00 6,00

34 Nederland 2 series vogels g 4,00

35 Luxemburg Cept 1957 p 200,00 20,00

36 Nederland nr 2999 g 10,00 2,00

37 Nederland 2142-2151+1842-1851 g 20,00 2,00

38 Berlijn diversen op kaartje p 60,00 6,00

39 Nederland 1693,1880,1909,2047 p 42,00 4,00

40 Nederland 1735+2199 p/g 20,00 2,00

41 Nederland 1709-1717 p 15,00 2,00

42 Nederland Importa album p 5,00

43 Nederland 2 series vogels g 4,00

44 Nederland album 1852-1989 p/g 5,00

45 Nederland DAVO album met zegels 1,00

46 Duitsland diversen op kaartje p 283,00 40,00

47 Nederland album in cassette g 5,00

48 Bund/Berljn 1949-1979 in Davo album p/g 670,00 25,00

49 Wereld doos afgeweekt g 1,50

50 Engeland/USA zoneuitgiften p/g 170,00 10,00

51 Bundespost 1951-1963 op bladen g 245,00 10,00

52 Duitse gebieden stockboek p/g 10,00

53 Motief Sport stockboek g 5,00

54 Bundespost dik stockboek 4000 zegels g 25,00

55 Duitse Rijk stockboek g 700,00 10,00

56 Bundespost stockboek blokken p 225,00 15,00

57 Wereld doos diversen g 10,00

58 Diversen nieuw leeg stockboek groen 7,60

59 Diversen leeg stockboek rood 7,60

60 Diversen leeg stockboek blauw 7,60

61 Diversen 2 stockboeken rood/groen 4,60

62 Diversen leeg stockboek bruin 2,60

63 Nederland vel 2325-2334 p 9,00 3,80

64 Nederland vel 2352-2361 p 9,00 3,80

65 Nederland mooi Nederland 2364 p 6,50 1,80

66 Nederland mooi Nederland 2365 p 6,50 1,80

67 Nederland vel Beatrix 2342 p 12,50 6,00

68 Nederland pers.zegels 2182-2191 g 9,00 1,00

69 Nederland vel Fabritius 2285-2294 g 11,80 2,00

70 Nederland Vel 1714 p 8,00 1,00

71 Nederland Vel 1826-1835 p 11,00 2,20

72 Nederland Vel 1727 p 9,00 1,00

73 Nederland Vel 2104-13 p 12,00 3,00

74 Nederland Tasje met brieven g 50,00 5,00

75 Bundespost nr 161 g 15,00 1,60
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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 Bundespost 1920-1924 paarden p 15,00 1,60

77 Bundespost 1861-1864 Ol.spelen p 16,00 1,60

78 Wereld stockboek allerlei p/o/g 3,00

79 Duitsland stockboek  p/g 3,00

80 Wereld stockboek diversen p/g 4,00

81 Motief stockboek bloemen/dieren g 3,00

82 diversen 2 stockboeken zwarte bladen 5,00

83 Wereld Victoria album diversen g 3,00

84 Nederland Prestigeboekje nr 11 p 40,00 5,00

85 Nederland Vellen V 1672+V1706 p 25,00 4,00

86 Duitse Rijk 1940-1944 op kaart g 3,00

87 Luxemburg diversen op kaart p 3,00

88 Zwitserland stockboek 1968-1983 g 4,00

89 Duitsland stockboek p/g 3,00

90 diversen leeg stockboek 3,00

91 Nederland Per.zegels 2172-2181+2182-2191 p 7,00

92 Nederland 3 series 1938-1940 p 51,00 5,00

93 Nederland 588-591 + 592-595 p 98,00 15,00

94 Ver.naties stockboek p 3,00

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

96 Luxemburg stockkaart 15 series p 3,00

97 Duitse Rijk stockboek g 3,00

98 Motief stockkaart muziek/componisten g 10,00

99 Duitsland doosje frankeerstempels g 1,00

100 Nederland doosje blokken van 4 g 154,00 5,50

101 Ierland doosje 100 zegels g 2,00

102 Nederland doosje 105 paren g 2,00

103 Nederland doosje 15 postzegelboekjes p 96,50 6,60

104 Duitsland nr 154 g 22,50 2,00

105 Berlijn blok 8 p 5,00 1,00

106 Zwitserland Restant rondzendboekje g 33,00 1,60

107 Belgie 952-54+1024+1037 p 1,00

108 Engeland diverse op 8 kaartjes p/g 1,00

109 Engeland 1410-13+1611-14+1658 g 1,00

110 Engeland FDC Battle of Britain 1965 bes 35,00 3,00

111 Antarctica Brief nr 1 Ross Independence bes 2,00

112 Zuid West Africa Brief uit 1953 bes 2,00

113 Turkije/Nederland Postkoetsbrief uit 1960 2,00

114 Nederland FDC E51 aangetekend onb 35,00 3,00

115 Nederland serie 676-680 op speciale brief onb 15,00 2,00

116 Nederland Postzegelboekjes 1 en 2 op FDC onb 15,00 2,00

117 Motief Vissen 6 series + 1 blok g 2,00

118 St. Vincent serie Michael Jackson p 15,00 1,00

119 St. Vincent serie Elvis Presley p 15,00 1,00

120 Duitse Rijk 246-257 g 22,00 3,60

121 Duitse Rijk 410-422 g 35,00 5,60

122 Duitse Rijk 479-481 g 30,00 4,40

123 Duitse Rijk 540-543 g 38,00 5,80

124 Duitse Rijk 781-798 g 14,00 2,00

125 Duitse Rijk 799-800 A+B g 105,00 15,00

126 Nederland FDC E15 bes 120,00 12,00

127 Nederland FDC E27 bes 50,00 5,00

128 Nederland FDC E43 bes 23,00 2,40

129 Nederland FDC E47 bes 20,00 2,00

130 Nederland album met zegels p 6,00

131 Nederland album met zegels g 4,00

132 Nederland 3 stockboeken zegels,blokken g 6,00

133 Engeland/Duitsland stockboek g 2,00

134 Wereld stockboek g 3,00

135 Wereld map met FDC's 4,00

136 Europa stockboek g 5,00

137 Wurttemberg 2 stockkaarten div series g 3,00

138 Fr.Zone Baden/Rhein 53+46-48+103-105 o 19,00 2,00

139 Curacao Hulpzegel nr 18 o 22,50 5,00

140 Curacao Luchtpost nr 17 g 20,00 4,00

141 Nederland 10 blokken 1083-1344 p 33,25 6,60

142 Nederland 10 blokken 1366-1556 p 46,50 6,80

143 Nederland 13 poststukken g 1,40

144 Oosterhout 5 enveloppen OVVP 2,40

145 Nederland PZB nr 1 p 9,10 2,20

146 Nederland PZB 3,4 en 5 p 10,50 2,60

147 Nederland PZB 6a + 6e p 17,10 4,00

148 Nederland PZB 7a + 8a p 18,20 4,60

149 Nederland vel 10 x gefeliciteerd p 10,00 2,40

150 Nederland Rembrandt p 1,40
totaal 772,20
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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagbijeenkomst van 17 oktober liggen de volgende boeken ter inzage:
Noorwegen - Zweden - Denemarken - Finland - IJsland - Italië - Frankrijk - Spanje - Vatikaan
- Turkije - San Marino - Malta en Griekenland.

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

1 Motief diversen op bladen g 2,60

2 Antillen 17 stockkaartjes p 4,00

3 Nederland 12 velletjes p 5,00

4 Bundespost nr 154 o 23,00 2,00

5 Oostenrijk watersnood serie o 24,00 2,00

6 Nw Guinea Untea serie p 65,00 10,00

7 Nederland Amphilex paartjes p 13,50 2,00

8 Perzie serie uit 1911 g 3,00

9 Duitse Rijk Blok 4 g 18,00 4,00

10 Motief Ol.Spelen op kaart g 3,00

11 Diversen leeg groen stockboek 5,00

12 Diversen leeg rood stockboek 4,00

13 Diversen leeg rood stockboek 4,00

14 Diversen leeg blauw stockboek 4,00

15 Diversen 2 lege stockboeken 2,00

16 Nederland vel 2104-2113 p 10,00 4,00

17 Nederland vel 2152-2161 p 10,00 4,00

18 Nederland vel 2170-2171 p 9,00 4,00

19 Nederland PZB 83a p 10,00 4,40

20 Bundespost 1836-1840 p 10,00 1,00

21 Bundespost 1898-1901 p 8,00 1,00

22 Bundespost 173-176 g 100,00 20,00

23 Bundespost nr 116 g 48,00 5,00

24 Duitse post 88-90 o 13,00 1,60

25 Spanje vel voetbal 2010 p 2,00

26 Nederland 2 series vogels pers.zegels g 4,00

27 Nederland 1709 a/j verrassing p 7,00 1,00

28 Nederland 2603-2607Vel verrassing p 7,60

29 Spanje 2  vellen voetbal 2010 p 8,00

30 Duitse Rijk stockkaart g 3,00

31 Duitsland stockboek g 3,00

32 Wereld 2 stockboekjes allerlei 2,00

33 Nederland map met ECU brieven p 5,00

34 Nederland map met brieven,carnets etc, 3,00

35 Wereld stockboek allerlei p/o/g 3,00

36 Nederland kaart met 4 brieven g 5,00

37 Nederland V2560,V2561,V2621,V2622 p 8,00

38 Nederland V1692-1693 p 27,00 4,00

39 Luxemburg stockkaart p 43,00 3,00

40 Nederland prestigeboekje 11 p 40,00 5,00

41 Luxemburg stockkaart p 3,00

42 Duitse Rijk stockkaart 3,00

43 Nederland Vel 1678-1681 p 22,50 3,00

44 Frankrijk stockboekje p/g 3,00

45 India/Turkije stockboekje p/g 3,00

46 Nederland Vel 2050 p 20,00 7,80

47 Nederland V2393-2402/2403-07/2408-12 p 28,00 11,00

48 Nederland V 1672 + V 1706 p 25,00 4,00

49 Oostenrijk stockboek 17 jaargangen p 40,00

50 Belgie restant rondzendboekje p 18,00 1,60

51 Duitsland restant rondzendboekje p 39,00 4,60

52 Berlijn stockboekje g 4,00

53 Bundespost 177-196 g 28,00 4,00

54 Belgie 955-960 p 35,00 4,60

55 Belgie 892-897 p 117,00 12,00

56 Nederland 583-587 p 26,50 2,60

57 Nederland 607-611 p 21,00 2,00

58 Nederland 655-659 p 28,00 2,80

59 Diversen lege FDC album bladen Importa 2,60

60 Australie 2 stockkaarten 10 series g 3,00

61 Egypte 2 stockboekjes allerlei g 3,00

62 Wereld 2 stockboeken g 4,00

63 Wereld grote doos diversen 5,00

64 D.D.R. 2 schaubek album 1960-1976 p/g 300,00 15,00

65 Bund+Berlijn 1949-1975 in DAVO album g 200,00 12,50

66 Bundespost 1970-1990 in DAVO album p/g 300,00 12,50

67 Bundespost 1990-1999 in DAVO christ.album p 1.000,00 50,00

68 Berlijn stockboek diversen p/g 200,00 10,00

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

70 Duitse Rijk Dienst 16-22 g 18,00 2,40

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

72 Duitse Rijk Dienst diversen g 60,00 7,60

73 Engeland SG 178-58 g 190,00 20,00

74 Engeland SG 311-92 + 314-93 g 115,00 12,00

75 Engeland SG 209-80/211-82 g 220,00 22,00
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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 Turn + Taxis nr 3-5 g 130,00 13,00

77 Turn + Taxis diversen o/g 100,00 8,00

78 Duitsland Am.Zone 101-105 g 29,00 5,00

79 Duitsland Am.Zone 101-105+108-110+Blok 1 p 180,00 30,00

80 Duitse Rijk nr 31-36 + 38 g 72,00 7,00

81 Duitse Rijk nr 53-62+98-104 g 39,00 3,60

82 Duitse Rijk nr 65 T1 g 60,00 8,00

83 Duitse Rijk nr 79A g 130,00 13,00

84 Duitse Rijk nr 238-245 g 170,00 17,00

85 Duitse Rijk nr 686-688 1e dag stempel g 70,00 7,00

86 Duitse Rijk 909-910 p 90,00 15,00

87 Gen.Gouvernement 1-13+14-39 o 70,00 9,00

88 Gen.Gouvernement 40-58+66-88 o 22,00 1,60

89 Gen.Gouvernement 59-62+89-91+101-104 p 20,00 3,00

90 Gen.Gouvernement Dienst 2-36+ Zuslag 1-4 o 29,00 3,00

91 Gen.Gouvernement nr 125 p 10,00 2,00

92 Geall.Bez. Sovjet 26-28 g 180,00 18,00

93 Fr.Zone Baden 1-13(2x)+14-27 p/g 39,00 4,00

94 Fr.Zone Rheinland 1-15(2x)+16-29 p/g 40,50 4,00

95 Fr.Zone Wuttemb. 1-13(2x)+14-27 p/g 40,50 4,00

96 Nederland vel Europese Unie p 7,00 1,80

97 Nederland vel tien voor kaart p 7,00 1,80

98 Nederland Vel Vincent van Gogh p 8,00 2,00

99 Nederland Vel wenszegels p 7,00 1,80

100 Nederland Vel industrieel erfgoed p 8,00 2,00

101 Nederland Vel tien voor je post p 16,00 3,60

102 Frankrijk/Polen diversen + PZB nederland g 5,00

103 Frankrijk/Australie stockboek 5,00

104 Wereld bak met zegels g 3,00

105 Bundespost nr 37 p 13,00 1,60

106 Bundespost 171-172 g 55,00 10,00

107 Bundespost 3 series toeslag p 30,00 3,00

108 Spanje blok uit 2005 p 4,00

109 Nederland V 2441 a/l g 9,40 2,00

110 Bundespost 167-170 g 40,00 4,00

111 Nederland 1630+1973 p 22,00 2,20

112 Europa stockboek g 2,00

113 Wereld stockboek g 2,00

114 Nederland DAVO 4 christal 1981-2001 p 832,00 55,00

115 Nederland DAVO 1937-1974 p 772,00 50,00

116 Nederland DAVO 1944-1986 g 397,00 19,00

117 Nederland DAVO 3 christal 1970-1992 p 622,00 39,00

118 Nederland DAVO 5 2000-2007 leeg 6,00

119 Wereld schoenendoos afgeweekt g 1,00

120 Zwitserland DAVO album t/m 2003 leeg 5,00

121 Engeland DAVO album voor poststukken 4,00

122 Polen 96 brieven/postkaarten p 20,00

123 Engeland diverse zegels en series p 38,70 3,00

124 Diversen Michel catalogus Oost Europa g 5,00

125 Nederland/Oosterh. Boekje kinderzegels/kleinrond O'hout g 6,00

126 Wereld grote doos niet afgeweekt g 1,00

127 Nederland Vel 1974-1983 p 12,00 1,20

128 Nederland Vel 1894-1903 p 12,00 1,20

129 Nederland Vellen Court Int. De Justice p 57,50 30,00

130 Spanje Blok uit 2009 p 7,00 3,50

131 Nederland Vellen 1678+1681 p 23,50 2,60

132 Nederland 2 vellen wenszegels p 14,00 1,40

133 Nederland Vel FC Knudde p 8,00 1,00

134 Nederland Briefkaart Postjager 1e vlucht 1933 g 3,00

135 Nederland Brief Kerstvlucht Zilvermeeuw 1933 g 3,00

136 Ned.Indie Brief 1e vlucht DC 3 1937 naar NL g 3,00

137 Nederland Brief 500e vlucht A'dam/Batavia '37 g 3,00

138 Ned.Indie Brief Emmazegels naar Ned. 1934 g 3,00

139 Berlijn nr 69 p 190,00 27,50

140 D.D.R. Blok 6 Goethe p 220,00 35,00

141 D.D.R. Leipziger Messe speciaal boekje g 5,00

142 Duitsland Bund Blokken 2 en 3 + alle zegels g 110,00 8,00

143 Duitsland Diversen op bladen p/g 100,00 8,00

144 Nederland PZB's 54 + 60 p 7,25 1,80

145 Nederland PZB 51 p 6,50 1,60

146 Nederland PZB 37 p 18,15 4,50

147 Nederland PZB 38 + 39 p 14,80 3,60

148 Nederland PZB 41 + 49 p 16,00 3,80

149 Nederland Kerstvel 1991 p 14,00 3,00

150 Nederland Kerstvel 1996 p 14,00 3,00
totaal 1.087,50
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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.

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

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

     Afscheid nemen
 begint bij vasthouden 
 wat je lief is.
Afscheid nemen is de enige 
zekerheid die het leven ons 
biedt. Als het eenmaal zo ver is, 
wilt u dat het een persoonlijk 
afscheid wordt, dat recht doet 
aan uw overleden dierbare. 
Maatwerk dus! Een afscheid 
dat u bijblijft en houvast
biedt voor de tijd daarna.
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Heinrich von Stephan (1831 – 1897) wordt als uit-
vinder van de briefkaart beschouwd. (afbeelding 1
en 2) Deze van afkomst Pruisische Duitser hield in
1865 een pleidooi voor een open formulier met in-
gedrukt waardezegel. Zijn leidinggevenden wilden
van zijn ideeën echter niets weten. Eigenwijs als hij
was, ontvouwde Von Stephan zijn plannen tijdens
een postcongres waarbij onder andere de Oosten-
rijkse Postdienst aanwezig was. Die pikte zijn idee
op en mede door toedoen van de Oostenrijkse
hoogleraar Emanuel Herrmann werd Oostenrijk het
eerste land waar een briefkaart werd uitgegeven.
(afbeelding 3) Deze kaart verscheen op 1 oktober
1869.

Afbeelding 1:
Briefkaart uitgegeven ter gelegenheid van de 100ste
geboortedag van Heinrich von Stephan. Behalve een
afbeelding is ook Von Stephan’s handtekening op
de kaart te zien. De kaart werd op 26 oktober 1931
verstuurd vanuit de Duitse plaats Delitzsch naar
Amsterdam.

 
Afbeelding 2:
Briefkaart met de afbeelding van Von Stephan als
ingedrukte zegel en daarnaast voorzien van de Von
Stephan postzegels Geallieerde Bezetting gemeen-
schappelijke uitgaven) Michelcatalogus nr. 963 en
nr. 964.

 
Afbeelding 3:
Herdenkingsenveloppe uitgegeven op de dag van
de postzegel 2 december 1977 ter gelegenheid van
de 75ste sterfdag van de (mede)-uitvinder van de
briefkaart Emanuel Herrmann.
 
Anderhalf jaar later, op 1 januari 1871, volgde
Nederland het voorbeeld van Oostenrijk. Omdat het
een noviteit betrof, meende de PTT er verstandig
aan te doen de bevolking te informeren over het
gebruik ervan.Daarom werd aan de voorzijde van
deze eerste briefkaart een tekst geplaatst de zoge-
naamde nota. (afbeelding 4) Deze luidde:
 
 
Nota. Aan deze zijde het adres en aan de tegenzij-
de het berigt, al of niet onderteekend, te plaatsen.
Voor het schrijven van adres en berigt, kan van inkt,
potlood of anderzins worden gebruik gemaakt. Het
drukken van een en ander op deze formulieren is
mede toegelaten. Duidelijkheid en naauwkeurigheid
van het adres worden zeer bijzonder aanbevolen.
 
 

 
Afbeelding 4:
De eerste briefkaart van Nederland met NOTA
verstuurd van Lochem via het spoor Arnhem - Ol-
denzaal naar Haarlem.

Briefkaarten van Nederland - 2
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De wat knullig geformuleerde tekst leidde tot een
aantal humoristische en kritische reacties onder het
publiek. Zo schreef een zekere P. Snoek op 4 janu-
ari 1871 een ingezonden stukje in de Provinciale
Groninger Courant gericht aan de minister van Fi-
nanciën waar in die tijd de Post toe behoorde. Snoek
wilde graag gebruikmaken van de nieuwe kaarten
maar hij wilde deze niet beschrijven met inkt of
potlood maar met ‘anderzins’.  Hij kon die schrijfstof
echter nergens kopen en vroeg aan de minister in
welk rijksdepot hij deze kon bestellen!
 
Ondanks de kritiek en terughoudendheid bij een deel
van de bevolking, omdat men van mening was dat
een open formulier zoals de briefkaart een inbreuk
betekende op de privacy, werd de briefkaart een
ongekend succes. Binnen drie maanden werden er
meer dan 1,4 miljoen exemplaren verkocht op een
bevolking van ongeveer 3,5 miljoen inwoners. Uit-
eindelijke totale verkoop meer dan 6,2 miljoen
kaarten. Redenen voor dit succes waren de inge-
drukte zegel, waardoor het kopen en opplakken van
postzegels overbodig werd, de afwezigheid van
beleefdheidsformules en de lage portokosten.
 
Een jaar na uitgifte van de eerste briefkaart ver-
scheen de eerste briefkaart met betaald antwoord.
(afbeelding 5) Deze bestond uit twee aan elkaar
bevestigde kaarten en was bedoeld voor correspon-
dentie over en weer tussen afzender en geadres-
seerde. Door gebruik te maken van een dergelijke
kaart hoefde de geadresseerde geen kosten te
maken. Deze werden gedragen door de afzender via
een vooruitbetaling. Op 1 juli 1971 werden brief-
kaarten met betaald antwoord afgeschaft. (afbeel-
ding 6)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 5:
Eén van de eerste Nederlandse briefkaarten met
vooruitbetaald antwoord. Deze kaart was slechts
een half jaar te koop.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 6:
De laatste Nederlandse briefkaart met vooruitbe-
taald antwoord verstuurd op 10 mei 1971 vanuit
Souburg (Zeeland) naar Willemstad (Curaçao). Op
1 juni werd de kaart teruggezonden naar de afzen-
der.
 
Voor de kartonkosten moest tot 16 oktober 1916
worden betaald: ½ cent voor een enkele kaart: 2 x
½ cent voor een briefkaart met betaald antwoord.
Na die tijd werden door de PTT geen kartonkosten
meer in rekening gebracht en betaalde men alleen
de portokosten.
 
Gerard Beckers

Inrit vrijlaten
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Iets bijzonders

Deze briefkaart - van Peter van Riel - is op 5 februari 1880 (met een bijzondere stempel) in Dublin verstuurd
naar H. Dessain, uitgever in Malines (Mechelen). Een nader adres was toen niet nodig.  Twee dagen later
is de briefkaart twee keer gestempeld in Mechelen.  Dessain, naast uitgeverij ook boekhandel  en druk-
kerij, bestaat al sinds 1680. Destijds was het bedrijf gespecialiseerd in de publicatie en productie van
religieuze werken, zoals kerkboeken,  voornamelijk in het Latijn. Begin de jaren 1960 oriënteerde Dessain
zich op commercieel en publicitair drukwerk als gevolg van een besluit van het tweede Vaticaans Conci-
lie (1962), dat voortaan het gebruik van de volkstaal in de liturgie toeliet.

 
De briefkaart is verstuurd door M.H. Gill & Son, 50 Upper
Sackville Street in Dublin.(Deze straat bestaat niet meer.) In
1856 richtte M.H. Gill met James McGlasham een drukkerij en
uitgeverij “McGlasham & Gill” op, maar sinds 1875 werd het M.
H. Gill ad Son. Zij werkten destijds vooral voor de Universiteit
in Dublin. Het bedrijf bestaat nog steeds en is gevestigd in Hume
Avenue Park West , Dublin.
Gill & Son bestelde op 5 februari 1880 een kopie van het Bre-
viarium Romanum Franciscanum (paperback), een samenvat-
ting van de na te leven regels van Franciscus.

 
Een heel bijzondere briefkaart
 
 

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 woensdag 12 december 2018 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.
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Van Dieten Postzegelveilingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV



                              Openingstijden: 
dinsdag          van 09.00 tot 13.30 enkel op afspraak 
woensdag van 13.00 tot 17.00 vrije inloop 
donderdag van 09.00 tot 13.30 enkel op afspraak 
vrijdag            van 09.00 tot 13.30 enkel op afspraak 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 vrije inloop 
 

Ruime keuze aan vissen verdeeld over ruim 300 aquaria

Marie curiehof 2, Oosterhout 06-29131395 
www.aquariumgek.nl aquariumgek@hotmail.nl 

Ook voor aquariums en toebehoren kunt u bij ons  
terecht, zowel nieuw als gebruikt 

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

  

125 jaar Postzegel Vereniging Breda 1893 - 2018 
 
 Grote verzamelbeurs op 17 & 18 november. 
   17 november dag van de Jeugdfilatelie 
  Veiling op 18 november.  
  Kleine tentoonstelling. 

Gratis postzegels voor iedere bezoeker. 

 Tevens een filatelistisch jeugdhoek. 

Openingstijden op 17 & 18 november.  

                             Van 10 uur tot 16 uur. Gratis toegang 
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Iets bijzonders
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                        -
                                                       
De linker zegels zijn uit 1977 en de rechter zijn kinderzegels uit 1980. Allemaal niks bijzonders, maar.... 
Toon Stoopen uit Rijen ontdekte dat de linkerzegels als poststempel 16 X11 17-23 hebben en rechts
26 III 18-22.
 
Wij willen u niet op  slechte gedachten brengen, maar....
 
 

 PV Breda
 
POSTZEGELRUILBEURZEN 2018
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data:
2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!
Vrij parkeren!!
        
LEDENBIJEENKOMSTEN 2018:

De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elke maand, behalve in juli en augustus.
In Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.
 
RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2018:
Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf Hendrik
III plein 168, Breda op de volgende data:
15 september, 20 oktober, 15 december. (17 november vervalt i.v.m. het 125-jarig juileum)
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.

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

Postzegels weer duurder
 
PostNL mag het versturen van een standaardbrief of pakketje weer flink duurder maken. Het basispakket
MAG in 2019 verder worden verhoogd met  maximaal 14 procent. Daardoor kan een enkele postzegel
straks 95 cent kosten. Nu is dat 83 cent. (In 2012 kostte een postzegel maar 50 cent.) De laatste jaren
is het verzendtarief steeds verhoogd omdat steeds minder mensen brieven versturen en de posterij anders
niet rendabel meer is.
 
Topvrouw Herna Verhagen van PostNL benadrukt dat de prijs voor een postzegel niet noodzakelijkerwijs
met 12 cent zal stijgen en de prijs van een postzegel volgend jaar vrijwel zeker onder de 90 cent blijft. 
In september is duidelijk wat het tarief voor 2019 wordt.

22



 

  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

 
REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956
 


