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Bestuurssamenstelling

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

Woensdag-
avondbijeen-
komsten:

De data voor 2017 zijn:
       - 20 september
       - 18 oktober
       - 15 november
       - 20 december

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

 

Soosmiddag
 
De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Ooster-
hout, in de eerste zaal links en
wel op de laatste woensdag van
de maand - met uitzondering
van de maanden juli, augustus
en december - van 13.30 tot
16.00 uur. De middag staat
onder leiding van Cees Pijpers.
Iedereen die wil ruilen is wel-
kom. De entree is gratis.
De data in 2017 zijn:
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:

De data voor 2017 zijn:
       - 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.

 

 

 
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

Redactie:
 
rien.kooiman@kpnplanet.nl
 
0162 314956
 

 
Op een warme september
verwacht men
een droge oktober.
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Agenda
 
voor de bijeenkomsten van woensdag 20 sep-
tember en woensdag 18 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 en Rondvraag
  4.     Quiz
  5.     Veiling 436 (sept) - Veiling 437 (okt)
  6.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  7.     Sluiting
 

 Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
De vakanties zijn voorbij en dus beginnen we weer met veel plezier aan een nieuw
postzegelseizoen. Het komende jaar is voor onze vereniging een jubileumjaar. We
vieren in februari 2018 ons 45-jarig bestaan. Dit zullen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan, maar in de O.P. van november gaan we u meer informatie geven over
de viering van dit jubileum.
 
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de Brabantse Verzamelaardag die dit jaar
wordt gehouden op 11 november in de zaal van Camping ’t Haasje. Deze dag wordt
georganiseerd door onze vereniging in samenwerking met de postzegelverenigingen

Breda en Etten-Leur. Er is van alles op verzamelgebied te vinden en de entree is gratis. Er is ook een
grote veiling waaraan u kunt deelnemen. Als U kavels wilt inzenden dan hoor ik dat graag van u.  De zaal
is open vanaf 10.00 uur en u bent van harte welkom.
 
Ook even uw attentie voor Postex 2017. Dit postzegelevenement wordt op 20, 21 en 22 oktober gehou-
den in Apeldoorn. Net als vorig jaar kunnen we op zaterdag 21 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 O.V.V.P.
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Onze leden
 
 
Dankbetuiging.
 
Bij deze willen wij de vereniging bedanken voor
de felicitatie die wij mochten ontvangen t.g.v.
ons 50-jarig huwelijk.

Toon en Corrie Stoopen.
Mimosalaan 20.
5121 CP Rijen.
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Ledenbijeenkomst 17 mei 2017
 
De vergadering van 17 mei 2017 wordt om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van
welkom aan de 62 aanwezigen. Een speciaal woord van welkom is er voor de nieuwe leden: mevr. H.C.
M. Verhoeve, (Made); de heer Van der Zee (Nieuwkuijk) en de heer A. in ’t Groen, (Oosterhout).
 
De volgende Brabantse Verzamelaardag is dit jaar niet in Breda maar bij ons in Oosterhout op 11 novem-
ber 2017 in 't Haasje. Breda organiseert i.v.m. 125-jarig jubileum in 2018.
 
De notulen van de ledenbijeenkomsten van maart  en april 2017 zijn in de OP gepubliceerd. De notulen
worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
 
Jan-Dirk de Koning maakt vanavond de winnaars bekend van de quiz van het afgelopen seizoen. Winnaars
waren de heren Krooswijk en Van Groesen.
 
Hierna volgt de veiling met na afloop de afrekening.  De toto werd gewonnen door de heer C. Pijpers.    
 
Na de veiling volgt de grote voorjaarsverloting. Joop Hofkens is er opnieuw in geslaagd een enorme
hoeveelheid fraaie prijzen op de tafel te hebben. Voor het begin van de verloting is er voor hem een
hartelijk applaus, alsook voor Toon Stoopen en zijn Corrie die de loten verkopen en voor Cees Pijpers die
helpt de prijzen te verdelen. Alle aanwezigen hadden prijs. Degenen die geen prijs op hun loten hadden,
kregen na afloop alsnog een prijs overhandigd.
 
Volgende bijeenkomst: woensdag 21 juni 2017 – Recreatiecentrum 't Haasje.
 

Ledenbijeenkommst 21 juni 2017
 
De vergadering van 21 juni 2017 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van welkom
aan de 39 aanwezigen. Een speciaal woord van welkom is er voor Loes Timmerman die na een lange
periode van ziekte terug is in de ledenbijeenkomst.
 
De bijeenkomst wordt begonnen met een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan de heer C.W. Post, die
kortgeleden is overleden. De voorzitter wenst de achtergebleven familieleden veel sterkte.
 
De notulen van de ledenbijeenkomsten van mei 2017 zijn nog niet in de OP gepubliceerd en zullen in een
latere bijeenkomst ter goedkeuring worden aangeboden.
 
Hierna volgt de veiling met na afloop de afrekening. De toto werd gewonnen door de heer Cees Pijpers.     
 
Volgende bijeenkomst: Woensdag 20 september 2017 – Recreatiecentrum Het Haasje
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 Simon Oosterhuis – 25 jaar lid
 
Deze keer heb ik een “thuiswedstrijd”. Ik woon in Dongen en Simon woont
er ook inmiddels 40 jaar en hij is een van de 23 Dongenaren die lid zijn
van onze vereniging.  Hij is 67 jaar oud,  gehuwd en heeft 2 kinderen
(zoon en dochter) en 3 kleindochters. Hij is drs bioloog. Na zijn studie
heeft hij 13 jaar lesgegeven en is daarna overgestapt naar de farmaceu-
tische industrie. Hij werkte o.a. bij Johnson & Johnson. In 2004 richtte hij
een eigen BV op voor bedrijfsadviezen. Tot 2010 was hij regiodirecteur bij
een bedrijf voor geneesmiddelenonderzoek. Toen hij 65 jaar werd is hij
gestopt met zijn bedrijf.
 
Toen Simon 7 jaar was kreeg hij van zijn vader, die
hoogleraar aan de Vrije Universiteit was, een enve-
loppe met een postzegel van Ghana (hier afgebeeld).

Zo is zijn eerste verzameling begonnen. Steeds meer kreeg hij door zijn vader
meegebrachte enveloppen en begon hij ook de Nederlandse zegels te verzamelen.
Maar in de laatste jaren van zijn gymnasiumstudie  kreeg hij andere interesses en
stopte met de postzegels. Toen zijn kinderen zo’n jaar of 10-11 waren begonnen zij
fanatiek postzegels te verzamelen en pa ging mee naar de beurs die toen nog in ’t
Schouw in Dongen werd gehouden en later in de Bunthoef in Oosterhout. Daar werd
hij op 7 november 1992 lidnr. 620. Op een van die beurzen kocht hij een album “Oost
Europa”, met o.a. zegels uit Tsjecho-Slo- wakije. Aanvankelijk verzamelde hij zegels
van de hele wereld, maar uiteindelijk ging hij zich bijzonder toeleggen op de zegels
van Tsjecho-Slowakije, die hij mooi vond en daarmee ging hij zeer uitgebreid aan
de slag. Nu is dat zijn enige verzamelland. Hij legt zich nu vooral toe op de zegels van
Oud-Oostenrijk en Oud-Hongarije met Tsjechische en Slowaakse stempels; dub-
bele plaatsnamen,opdrukken, opdrukfou- ten, afgesneden tandingen, plaatfouten,
niet geperforeerde zegels en vervalsingen. In de wintermaanden besteedt hij hieraan
wel 20-30 uur per week.
 
Simon bezoekt de ledenbijeenkomsten niet, maakt geen gebruik van de Nieuwtjesdienst en bezoekt ook
de beurzen niet meer.  De eerste 5 jaar van zijn lidmaatschap nam hij wel deel aan de rondzendingen,
maar omdat hij vaak in het buitenland zat vanwege zijn werk leverde hij meestal de zendingen veel te
laat in en daarom werd hij geschorst. Op mijn vraag waarom hij dan eigenlijk nog lid is, is het antwoord:"Ik
vind het leuk”. Hij leest met veel plezier de Oosterhouter Post en de Filatelie. In dit blad heeft hij in de
jaren 2014-2015 in 6 edities met uitvoerige documentatie de “Postgeschiedenis van Tsjecho-Slowakije”
beschreven; eigenlijk niet alleen de postgeschiedenis maar de hele geschiedenis van dat land: het ontstaan
(bij het uiteenvallen van de Donau-monarchie-Oostenrijk-Hongarije - na de Eerste Wereldoorlog), de
eerste republiek 1918-1938, de periode 1938-1945 en 1945 t/m 1992, toen het land werd gesplitst in
Tsjechië en Slowakije.

In zijn jeugd gingen zijn ouders jaarlijks 2
keer op vakantie in Oostenrijk en zo ont-
stond zijn liefde voor de bergen. Hij begon
als 16-jarige met bergbeklimmen. In
1980, hij was toen 30 jaar, deed hij met
enkele vrienden in het kader van de Ne-
derlandse Andes Expeditie een poging om
de hoogste berg van Peru, de Huascarán –
6769 meter, te beklimmen. De poging
mislukte omdat één van de beklimmers  - de fotograaf Bernard Tellegen,

31 jaar - door een noodlottig ongeval om het leven kwam. Simon heeft toen nog wel zo’n 1½ jaar deze
sport beoefend, maar de lol was er af en denkend ook aan zijn vrouw en kinderen is hij toen gestopt.
Zoiets zou hem ook kunnen overkomen.
 
Simon is ook lid van de Lionsclub Dongen Vallei, die activiteiten ontwikkelt voor goede doelen, zoals de
voedselbank. Ook is hij lid van Probus – PROfessional and BUSiness -  in Breda. Een groep gepensioneer-
den die een maatschappelijk verantwoorde functie hebben vervuld en elkaar regelmatig ontmoeten. Simon
heeft er onlangs nog een lezing verzorgd over de opkomst van de zoogdieren.
 
Ik neem afscheid van een “stil” lid, maar wel van iemand met kennis en kwaliteit! Het was een verrassend
en verrijkend gesprek.
(R.K.)
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 Iets bijzonders
 
In het meinummer plaatsten wij deze
bijzondere eneloppe, ingezonden door
Peter van Riel uit Dongen.
 
Deze briefkaart (1 ½ cent + 2 zegels ½
cent) is op 26-11-1911 vanuit Dongensche
Vaart verzonden naar Barsingerhorn en
daar op 27 november 1911 gestempeld.
Linksboven staat: Deze briefkaart door
den ondergeteekende uit Amsterdam
ontvangen, teneinde daaraan onder den
stempel van dit kantoor, adres te verleen-
en". We hadden daarbij enkele vragen: 
Waarom 2 extra postzegels? Waarom via
Amsterdam? En wat is de boodschap?
 
 

Theo Jansen uit Oosterhout berichtte ons het volgende:
 
Deze kaart is een typische welwillendheidsstempel welke in het bijzonder bij de grootrondstempels vaak
voorkomt.
 
Als een verzamelaar [in dit geval iemand uit Barsingerhorn gepost te  Amsterdam] een stempel wou
hebben van een kleine plaats dan kon hij  in een brief de kaart /enveloppe toesturen aan het desbetref-
fende postkantoor met het verzoek om dit af te stempelen. Dit is door de brievengaarder in Dongense
Vaart gedaan en de kaart is verzonden naar Barsingerhorn en ontving daar het aankomststempel
[kleinrond]
 
Er zitten 2 extra 1.2 cent  zegels op omdat het tarief  2.5 cent was en de stempels dan extra duidelijk
waren (dit ipv een 2.5 cents kaart te gebruiken).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Een bijzondere zegel
 
Naar aanleiding van Uw vraag:”Leuk verhaaltje?",wil ik hierop reageren. Ik verzamel Nederlandse
plaatfouten op postzegels. Dit doe ik al ruim 40 jaar en ik heb een aardige collectie opgebouwd.
Als ik mijn verzameling doorspit, springt één ”zegel” extra naar voren.  Ik ben er erg blij mee  dat ik dit
MOEILIJKE exemplaar mag bezitten.

 
Nl  postzegelboekje PZ41.(Cat. waarde 2000 euro ZONDER
fout !) Met de fout is liefhebbersprijs.
De Roode Kruisboekjes werden gemaakt met zegels uit de
gewone drukvellen. Dit houdt in dat alle plaatfoutjes die in de
loketvellen voorkwamen, ook in de boekjes werden verwerkt.
Dit houdt echter ook in dat boekjes met zegels met plaatfou-
ten extreem zeldzaam zijn.

 
Ger van Balveren

 
 
 
 
         
                         
                                          
                                                                     207P                                                        207P1       
                                                                                                                  
***********************************************************************************************
 
 
 

6



 Bij de voorkant
 
In het centrum van Oosterhout, niet ver verwijderd van de St.-
Jansbasiliek en het winkelcentrum, ligt Stadstuin De Schelp,
een voormalige sociëteitstuin met een parkachtige aanleg en
daarin een historische muziekschelp. Sinds 1996 heeft de
stadstuin een openbare functie als stads- en cultuurtuin. Het is
een oase van rust. Er vinden allerlei culturele, educatieve en

sociale activiteiten plaatsen. Stichting  Muziekschelp organiseert podiumoptredens van koren, zangers,
orkesten e.d. Ook organiseert de Stichting in de tuin beeldententoonstellingen, die als een lint door de
Tuin slingeren met als middelpunt de Schelp. Thans zijn er 52 werken te zien van cursisten uit atelier
Norbert Veeger uit Rijsbergen. Op de foto aan de voorkant ziet u een optreden van het Oosterhouts
Mannenkoor en op de kleine foto Ben Lunenburg, gitaar en zang, uit Oosterhout met liedjes á la Elvis uit
de jaren 60-70.
 
Tot en met 24 september is de Stadstuin iedere vrijdag, zaterdag en zondag vrij toegankelijk tussen 10.00
uur en 17.00 uur. Ook wordt de tuin tegenwoordig gebruikt voor jogalessen, als trouwlocatie, voor
partnerregistratie en om op stemmige wijze afscheid te nemen van een dierbare overledene.
 
De stadstuin maakte in een ver verleden deel uit van de tuin van de sociëteit “De Eendracht” die in 1841
werd opgericht. Er werd in 1843 een perceel  grond aan de Kerkstraat
aangekocht van 470 m2 groot met daarop een huis dat als sociëteit dienst
ging doen. De tuin, die toen veel groter was dan de huidige stadstuin,
werd gebruikt voor ontspanning en muziekuitvoeringen. In 1895 werd in
de tuin de huidige muziekschelp opgericht voor het uitvoeren van concer-
ten. Tijdens de crisisjaren werd in 1935 dit gedeelte verkocht aan de fa-
milie Oomes. Dankzij de goede zorgen van de familie E. Oomes—van
Ierssel bleef de tuin in stand en werd de daarin aanwezige muziekschelp
in oude glorie hersteld. In 1993 kocht de gemeente de tuin aan en wilde
er een parkeerterrein aanleggen. Na felle protesten uit de samenleving 
zag het gemeentebestuur af van dit voornemen. In 1996 werd de tuin
overgedragen aan de Stichting Muziekschelp die sindsdien de tuin beheert
en zorg draagt voor het gebruik ervan. De stadstuin met de daarin gelegen
muziekschelp is in 2001 aangewezen als rijksmonument.
Zie: www.stadstuindeschelp.com
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PV Breda
 
POSTZEGELBEURZEN 2017
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data:
3 september, 1 oktober, 5 november, 2 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!! Vrij parke-
ren!! Veilingdata 2017 (onder voorbehoud: tijdens de ruilbeurs van 1
oktober).
        

LEDENBIJEENKOMSTEN 2017:
In Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda. Op de dinsdagen, 26 september,
24 oktober, 28 november, 19 december.
 
VERZAMELAAR / PV BREDA 2017:
Ruildag zaterdagmiddag in "De Blaker", Graaf Hendrik III plein.
16 september, 21 oktober,  18 november,  16 december.

Informatie website:www.pvbreda.nl of mevr. E. Mooijekind-Weekhout 06 34357443
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Op 3 juni 2017 is Cor Post uit Oosterhout op 83-jarige leeftijd overleden.
Op 11 mei was ik (R.K.) nog bij hem op bezoek voor een artikeltje in de
Oosterhouter Post. Hij maakte met zijn verhalen een bijzondere indruk op
mij. Op 24 mei werd hij getroffen door een hersenbloeding die hem fataal
werd. In de OP schreef hij al eerder artikelen, zoals: Die Suid Afrikaanse
Oorlog Poging Seels 41-45 (2009) en De wilde dieren van Zuid-Afrika
(2010). Cor was lid van onze vereniging vanaf 20-8-1995. Hij heeft met 
succes aan diverse tentoonstellingen deelgenomen. Verder speelde hij
piano en gitaar en was zeer actief op Facebook!  Op 26 februari 2015
overleed zijn vrouw Anky met wie hij 55 jaar was verbonden.
Cor is geboren in Velsen (1934) maar verhuisde – na een barre koude
voettocht van 40 KM - in het begin van de oorlog met zijn ouders en de 9
andere kinderen naar Amsterdam. In 1952 is het gezin naar Zud Afrika
geëmigreerd. Cor was toen 17-18 jaar. Hij ging daar naar de Forest High
School, South Africa en studeerde aan het Witwatersrand College Johan-
nesburg Benoni. In 1980 keerde Cor naar Nederland terug. Op 3 mei 1983
opende Cor zijn fietsenwinkel in Arkendonk in Oosterhout. Zijn zoons Ryan
en Tommy gingen verder in zijn voetsporen door in 1994 een tweewie-
lerswinkel te openen in Kaatsheuvel.
 

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

Onze leden
 
Na 6 maanden vol met o.a. verdriet, leed en pijn ben ik einde-
lijk zover dat ik vandaag (3 juni) weer een deel heb kunnen
afsluiten! Het ziekenhuis heb ik anderhalf week geleden al gedag
gezegd, en het goede nieuws kwam vandaag. Eindelijk mochten
de slangen uit mijn neus! Ik voel mijzelf veel beter en ben li-
chamelijk aan het aansterken. Het was een lange, zware weg
maar eindelijk ga ik echte stappen vooruit! Ik heb dit niet alleen
gedaan! Ik ben ontzettend dankbaar voor allen die er voor mij
waren: familie, vrienden en kennissen. Jullie bezoekjes zorgden
voor gezelligheid. Jullie kaartjes zorgden voor positiviteit. En
jullie berichtjes en belletjes zorgden ervoor dat ik me minder
alleen voelde. Dus bij deze super bedankt!
 
Groetjes, Loes Timmermans van de Dubbeltjestafel.
 
***********************************************************************************
 

 
Op 5 juli j.l. is op 80-jarige leeftijd Sjaan Schalken uit Geertruidenberg 
overleden. In het januarinummer van de OP staat een interview met Sjaan
i.v.m. zijn 40-jarig lidmaatschap van onze vereniging. Hij was een zeer
enthousiast en trouw lid. Nagenoeg bij alle ledenbijeenkomsten en
beursmiddagen was hij aanwezig. Hij heeft een mooie collectie zegels
opgebouwd; vele landen zijn nagenoeg compleet en hij kon er heel en-
thousiast over vertellen. Hij was een vriendelijke, gezellige man met gevoel
voor humor. Vijfenvijftig jaar was hij getrouwd met Teuntje Reijpert. Zij
hebben een dochter en twee kleindkinderen.Na zeven jaar bij Hollandia
Schoenfabriek gewerkt te hebben is hij nog dertig jaar in dienst geweest
bij de PNEM
Wij - en zeker zijn vaste  "clubje" - zullen deze vrolijke man missen. De
crematie vond op 12 juli plaats. Wij wensen zijn vrouw Teuntje en de
verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies
 

 
 

Op 17 mei hebben zich als nieuw lid aangemeld: dhr. Th. van der Zee uit Nieuwkuijk, dhr. A. in 't
Groen uit Oosterhout en mevr. H. Verhoeve uit Made. En tijdens de soosmiddag op 28 juni heeft dhr.
G. Cantineau uit Oosterhout zich aangemeld.
Van harte welkom en veel postzegelplezier gewenst.
 
***********************************************************************************************
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 Iets bijzonders
Ger van Balveren heeft dit post-
zegelvelletje met 10 zegels van
Nelson Mandela in zijn bezit. U
waarschijnlijk ook, maar Ger
heeft een velletje met daarop de
handtekening van Irma Boom, de
ontwerpster ervan. Het velletje is
op 18 oktober 2003 utgegeven 
t.g.v. de 85ste verjaardag van
Nelson Mandela. De postzegels
verschenen in samenwerking
met het Nelson Mandela Child-
ren’s Fund dat in 1994 door hem-
zelf werd opgericht. Het fonds
steunt projecten om opgroeiende
jeugd in Zuid-Afrika een betere
toekomst te bieden.
 
Zoals vermeld werd de uitgifte ontworpen door Irma Boon
(1960) uit Amsrerdam. Zij is grafisch ontwerpster.Behalve
boeken, haar voornaamste aandachtsgebied, ontwerpt zij
huisstijlen, jaarverslagen, kalenders en postzegels. Sinds 1992
doceert Boom aan de Yale universiteit in Amerika. Zij is lid van
de adviescommissie Munten voor het Ministerie van Financiën.

Op 27 oktober 2014 ontving zij uit handen van minister Jet Bussemakers (Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap) de Johannes Vermeer Prijs van € 100.000,-., een staatsprijs voor de kunst. Overigens ontving zij
nog vele andere rijzen, zoals de Gutenberg-Preis van de stad Leipzig (2001), en de Amsterdamprijs 2012
(categorie bewezen kwaliteit). Door haar ontworpen boeken werden meermaals bekroond bij de uitver-
kiezing Schönste Bücher aus aller Welt. In 2012 werd zij onderscheiden met de Eremedaille voor Kunst
en Wetenschap van de Huisorde van Oranje. Op 1 april 2015 werd zij benoemd tot lid van de Akademie
van Kunsten.
 
Irma Boon heeft meer postzegelvelletjes ontworpen, zoals re-
cent “Willem Alexander 50”, uitgiftedatum 24 april 2017.. Het
postzegelvel telt zes postzegels en vier tabs met daarop tien
foto's van koning Willem-Alexander. Irma Boom heeft voor de
bovenste reeks zwart-wit foto's gekozen met daarop informele
afbeeldingen en voor de onderste rij gekleurde met aandacht
voor formele momenten.

Ook het velletje: “Boekenweek 2001 –tus-
sen twee culturen” (L)- uitgifte 14 maart
2001 - is door haar ontworpen.  Door het
kleurgebruik is zij erin geslaagd om de
citaten, die op zichzelf weing visuele kracht
bezitten, op een aantrekkelijke wijze te
laten uitkomen. Bovendien vormen hier-
door het tekstuele en het fotografische
gedeelte van het velletje één geheel. 
Verder ontwierp zij het Rijksmuseumvel-
letje: delen van een groter geheel. (10
maart 2013, R). Op het velletje zijn 24
kunstvoorwerpen afgebeeld. Van veertien 
voorwerpen laat zij ons vierkante uitsne-
den zien. Hiermee accentueert ze (volgens
haar visie) de kunstvoorwerpen op een
nadrukkelijke manier. De resterende tien
vierkanten zijn of links, of rechts ingekort.
r.k.
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Nederland 641-645 g 22,00 3,00

2 Nederland 707-711 g 12,50 2,00

3 Nederland 738-742 p 16,00 2,60

4 Griekenland 105 g 60,00 10,00

5 Baden 25 g 45,00 5,40

6 Nederland 225-228 g 16,00 1,60

7 Nederland 208-211 g 18,00 1,80

8 Nederland 166-168+199-202 g 17,50 1,80

9 Nederland 141-143 g 16,00 1,60

10 Nederland 134-135 g 50,00 5,00

11 Nederland 283-286 g 9,00 1,00

12 Nederland kaartje diversen g 16,00 1,60

13 Nederland 274-277 g 18,00 1,80

14 Nederland 257-260 g 40,50 4,00

15 Nederland 443 in compleet vel p 20,00 1,00

16 Duitse Bezetting diversen op bladen p/o/g 85,00 10,00

17 Franse Zone diversen op bladen p/g 130,00 12,00

18 Danzig Dienst en portomarken o 70,00 8,00

19 Motief 6 stockkaarten vogels p/o/g 2,00

20 Motief 4 stockkaarten insecten etc. g 1,00

21 Suriname 34-36 o 100,00 16,00

22 Suriname 58-59 o 27,50 5,00

23 Suriname 146-149 o 22,00 4,00

24 Suriname 202-204 o 79,00 15,00

25 Suriname 309-311 p 40,00 6,00

26 Berlijn stockboek 1948-1982 p/g 82,00 8,20

27 Cept stockboekje eveloppes p/g 35,00 5,00

28 Belgie 2682-83 +blok 74 p 7,00 2,00

29 Belgie blok 63 g 7,00 2,00

30 Nederland 1852-1979 in DAVO g 5,00

31 Zwitserland stockboek g 5,00

32 Nederland 60 FDC's o 1,00

33 Verrassingskist van alles wat 5,00

34 Nederland stockkaartje 5 series p 18,40 2,00

35 Nederland ringband diversen p/g 5,00

36 Canada/Z.Afrika/Jap stockboek g 7,60

37 Frankrijk dubbelenboek g 3,00

38 Noorwegen/Finland stockboek g 7,50

39 Wereld FDC album kaarten g 5,00

40 Nederland 2879-84 + 2925-34 p 30,00 3,00

41 Nederland 2823-32 p 15,00 1,60

42 Nederland 2915-24 p 15,00 1,60

43 Duitsland DAVO album g 5,00

44 Nederland FDC 461-525 in album onb 25,00

45 Nederland kaart pers.zegels g 3,00

46 Nederland kaart pers.zegels Oranje 2006 p 7,80

47 Nederland poststuk bijzonder vlucht g 7,60

48 Nederland 588-91+592-95 p 98,00 20,00

49 Duitsland nr 1583x zonder fluor (gecontrol) p 35,00 7,00

50 Wereld stockboek briefkaarten etc. g 5,00

51 Wereld stockboek allerlei g 5,00

52 Wereld stockboek allerlei g 4,00

53 Wereld stockboek allerlei g 3,00

54 Duitse Rijk stockboek diversen g 4,00

55 Wereld stockboek allerlei g 5,00

56 Wereld stockboek allerlei p/g 5,00

57 Wereld stockboek allerlei p/g 5,00

58 Griekenland stockboek g 4,00

59 Wereld stockboek allerlei g 4,00

60 Diversen leeg stockboek 32 bladen 10,00

61 Engeland 10 series 1994-1998 p 5,00

62 Engeland 10 series 1991-1993 p 5,00

63 Nederland Pers.zegels EK 2008 p 13,00

64 Nederland Amphilex blokken 886-888 p 75,00 25,00

65 Zwitserland 681-682 p 50,00 5,00

66 Zwitserland 1369 vel van 8 p 32,00 3,60

67 Werelpostver. Baden, Libanon 8 zegels g 10,00 1,60

68 Duitsland 200 moderne zegels g 5,00

69 Egypte stockboek g 15,00

70 Libanon stockboek g 15,00

71 Motief Walt Disney p 5,00

72 Motief Walt Disney p 4,00

73 Motief Walt Disney p 5,00

74 Motief Walt Disney p 3,00

75 Motief Walt Disney g 3,00

Veiling 436   September  2017

DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagbijeenkomst van 20 september liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland - België - Duitsland - Noorwegen - Zweden - Denemarken - Finland  - IJsland -
Luxemburg en Engeland.
 

11



U KUNT OOK SCHRIFTELIJK DEELNEMEN AAN DE VEILING
                          petercmhendrickx@home.nl

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

76 Motief vlinders p/g 1,00

77 Motief vlinders p/g 4,00

78 Engeland serie 2015 W.O.1 p 16,00 8,00

79 Engeland serie 2015 Waterloo p 16,00 8,00

80 U.S.A. strip bloemen 2016 p 5,00

81 U.S.A. 2 strips Aloha 2012 p 5,00

82 Frankrijk/Wereld stockboek p/g 20,00

83 Wereld stockboek g 5,00

84 Israel stockboek p 5,00

85 Duitsland stockboek g 3,00

86 Wereld stockboek g 3,00

87 Ned. Antillen album p/g 4,00

88 Engeland SG 1245-48,1267-71+1290-93 + g 4,60

89 Engeland SG 1298-1302+1308-11 p/g 3,00

90 Engeland 1308-11+1312-15 p 3,00

91 Engeland 1312-15,1333-34,1375-79,1400-04 g 2,00

92 Engeland SG 1410-13 g 7,50

93 Engeland SG 1457-61+1602-06 g 2,60

94 Wereld schoenendoos afgeweekt 3,00

95 U.S.A. 41 zegels p/g 380,00 12,00

96 Nederland 2500 gram afgeweekt 5,00

97 Oostenrijk watersnoodserie o 24,00 2,60

98 D.D.R. dik stockboek g 10,00

99 Indonesie stockboek p 5,00

100 Nw Guinea albumbladen p 293,00 20,00

101 Oostenrijk stockboek g 4,00

102 Duitsland doublettenboek p/g 5,00

103 Nederland 1981-1989 stockboek p 268,00 7,00

104 D.D.R. 1960-1969 in Schaubek album p/g 200,00 10,00

105 D.D.R. 1970-1976 in Schaubek album p/g 200,00 10,00

106 Bund+Berlijn Davo album 1948-1983 p/g 300,00 15,00

107 D.D.R. DAVO album 1986-1990 p 230,00 15,00

108 Duitsland DAVO album 1970-1990 p/g 400,00 20,00

109 Berlijn nr 87 g 30,00 4,00

110 Berlijn nr 110-111 g 40,00 5,00

111 Berlijn nr 101-105 p 80,00 10,00

112 Duitsland nr 173-176 g 100,00 12,50

113 D.D.R. 10 blokken/kleinbogen gelopen g 40,00 6,00

114 Belgie nr 68-70 p 27,00 4,00

115 Belgie 302-304+305-307 p 85,00 12,00

116 Belgie 438-446 p 37,00 5,60

117 Belgie 447-454 p 45,00 6,60

118 Belgie 458-465 p 30,00 4,60

119 Belgie 496-503 p 42,00 6,60

120 Belgie 556-567A + 625-630 p 27,00 4,00

121 Belgie 583-592 + 592B p 28,00 4,40

122 Faroer eilanden jaargang 1981-1985 diversen p 120,00 10,00

123 Groenland 1991-1995 stockkkaart p 150,00 12,00

124 Aland stockboek 1993-2000 p 375,00 15,00

125 Groenland stockboek 1985-2000 p 675,00 25,00

126 Faroer eilanden stockboek 1980-2000 p 1.100,00 40,00

127 Zweden stockboek 1987-1999 p 700,00 30,00

128 Ver. Europa stockboek p/g 10,00

129 Ver. Naties stockboek 1990-2000 p 500,00 25,00

130 Scandinavie stockboek diversen g 3,00

131 Nederland 2 stockboeken 1980-2001 p 1.000,00 40,00

132 VERVALLEN

133 Nederland album bijzondere FDC's 5,00

134 Frankrijk 10 boekjes Rode kruis p 10,00

135 Motief Treinen 10 postkaarten 1,00

136 Wereld doos met zegels g 1,00

137 D.D.R. 4 dunne stockboeken g 5,00

138 Diversen Davo suppl. 2016 Mooi Nederland 1,00

139 Diversen Davo suppl. 2016 Mooi Nederland 1,00

140 Diversen Davo suppl. 2003 Frankrijk 1,00

141 Wereld doo met 8 stockboeken 1,00

142 Wereld doos afgeweekt/onafgeweekt g 10,00

143 Nederland 46 FDC's in map onb 48,00 10,00

144 Nederland 38 FDC's in map nr 65-103 130,00 10,00

145 Nederland 38 FDC's in map nr 104-140 130,00 10,00

146 Nederland FDC 153a kind onb 35,00 4,00

147 Nederland FDC 153a kind onb 35,00 4,00

148 Nederland+Wereld 2 albums diversen g 2,00

149 Nederland album zegels+blokken 5,00

150 Wereld 2 albums diversen 2,00
totaal 1.050,90

Veiling 436 September 2017
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Nederland 238-239 + 252-255 g 47,50 4,80

2 Nederland Stockboek p/g 10,00

3 Nederland 240-243 g 35,00 3,60

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

5 Nederland nr 278 g 11,50 1,20

6 Nederland 296-299+305-309 g 12,50 1,40

7 Nederland 318-322+350-355 g 12,00 1,20

8 Nederland Dienst 25-26 in blokken van 4 g 80,00 8,00

9 Nederland FDC album met 38 FDC's onb 5,00

10 Duitsland Gen.Gouvernement 35-39 p 44,00 7,00

11 Duitsland Gen.Gouvernement 40-51 2x p/g 20,50 4,00

12 Duitsland Gen.Gouvernement 59-62+96-100 p 9,10 1,80

13 Duitsland Gen.Gouvernement 59-62+117-119 p 9,10 1,80

14 Duitsland Feldpost Inselpost 10bI p 50,00 10,00

15 Duitsland Feldpost Ruhre\kessel nr 17 o 25,00 5,00

16 Berlin/Brandenburg 1-7  + 1b-7b p 1.152,50 20,00

17 Duitsland Sovjetzone 212-227 o 15,00 3,00

18 Duitsland Am/Br. Zone 36I-51I o 12,00 2,40

19 Wereld 4 restant Rondzendboekjes g 2,00

20 Nederland stockkaartje 5 series p 13,60 2,00

21 Nederland stockkaartje 3 series g 18,00 1,80

22 Nederland 640 2x p/g 15,00 3,00

23 Belgie blok 76+82 p 6,00 2,00

24 Wereld 7 restant rondzendboekjes g 5,00

25 Oostenrijk/Spanje Stockboek g 5,00

26 Nederland nr 149-165 g 35,00 3,60

27 Portugal/Azoren Cept 2002 blok 23 p 8,00 1,00

28 Belgie 1978-82 + blok 55 p 10,50 2,00

29 Belgie blok 61 +86 ( NA7NL) p 16,50 1,60

30 Belgie 1932-1935 + blok 54 p 6,25 1,00

31 Frankrijk album diversen g 5,00

32 Nederland/Overzee album diversen g 5,00

33 Nederland FDC album met FDC's 304-360 onb 25,00

34 Nederland 2644-2648 blok p 15,00 1,60

35 Nederland 2834-2843 blok p 15,00 1,60

36 Nederland 2802-2812 blok p 16,50 1,60

37 Nederland 2792-2801 blok p 15,00 1,60

38 Nederland 2822+2886 p 15,50 1,60

39 Wereld FDC album met kaarten bes 5,00

40 Frankrijk album diversen g 5,00

41 Groenland jaargang 1987 p 20,00 3,00

42 Wereld doos met zegels/blokken g 3,00

43 Wereld 8 restant rondzendboekjes 3,00

44 Diversen kleine snijmachine 1,60

45 Nederland 568-572 p 35,00 7,00

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

47 Guernsey kaart 15 series p 5,00

48 Guernsey/Engeland kaart 15 series p/g 5,00

49 Engeland kaart 10 series p 5,00

50 Engeland kaart 10 series p 5,00

51 Diversen kleine snijmachine 1,60

52 Motief 8 series vliegtuigen p 4,00

53 Engeland stockboekje g 2,00

54 Frankrijk stockboekje g 3,60

55 Duitsland nr 1583x ( zonder fluor ) g 35,00 5,00

56 Nederland 556-560 p 90,00 20,00

57 Nederland 283-286 p 81,00 16,00

58 Jersey kaart 11 series p 5,00

59 Engeland kaart 10 series p 5,00

60 Engeland kaart 10 series p 5,00

61 Andorra(FR/SP) stockboek g 10,00

62 Maleisie/St.Settle. stockboek 40,00

63 Berlijn ETB 1985-1990 g 400,00 20,00

64 Motief scheepvaart stockboek g 20,00

65 Motief amphibieen stockboek g 30,00

66 Motief vogels stockboek g 25,00

67 Motief vlinders p/g 1,60

68 Wereld zakje zegels g 1,00

69 Motief zakje zegels dieren g 1,00

70 Motief zakje zegels dieren g 1,00

71 Motief zakje zegels vogels g 1,00

72 Nederland zakje 300 zegels g 1,00

73 Antillen stockboek p/g 6,00

74 D.D.R. 11 stockkaarten p/g 3,00

75 Wer0 stockboek g 3,00

Veiling   437  Oktober  2017

DUBBELTJESTAFEL
Op de wensdagbijeenkomst van 18 oktober liggen de vlogende boeken ter inzage:
Oostenrijk - Zwitserland - Frankrijk - Italië - Spanje - Griekenland - Turkije - Malta - San Ma-
rino en Vaticaan
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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 Wereld 2 doosjes afgeweekt g 3,00

77 Wereld 2 doosjes afgeweekt g 3,00

78 Wereld 2 doosjes afgeweekt g 3,00

79 Duitsland stockkaart p 8,00

80 Duitsland stockkaart p 8,00

81 Wereld 3 stockboekjes g 3,00

82 Duitsland stockkaart p 8,00

83 Engeland SG 1611-1614 g 4,60

84 Engeland SG 1658 g 5,00

85 Engeland SG 2360-2365 g 1,60

86 Engeland SG 1725-28 + 1802 g 2,00

87 Engeland SG 725M g 1,60

88 Belgie 952-54+1024+1037 p 1,20

89 U.S.A. blokken 3356-59+3653-56 p 4,60

90 Motief Disney op kaartje p 1,00

91 Motief Disney op kaartje p 1,00

92 Motief Disney op kaartje p 1,00

93 U.S.A. 3 blokken 1745-52+4575-78 p 2,20

94 Indonesie Weense drukken p 4,00

95 Berlijn stockboek p/g 402,00 8,00

96 Bundespost stockboek p 300,00 6,00

97 Nederland stockboek p 215,00 5,00

98 Duitse gebieden stockboek g 225,00 5,00

99 Duitse Rijk stockboek g 450,00 8,00

100 Wereld doosje diversen 5,00

101 Duitsland Album ETB 1975-1978 g 10,00

102 Duitsland Album ETB 1980-1982 g 10,00

103 Wereld 22 stockkaartjes 7,00

104 Berlijn nr 62 g 70,00 7,00

105 Berlijn nr 63 g 50,00 5,00

106 Duitse Rijk nr 303 g 100,00 10,00

107 Duitse Rijk 762-763-772 p 25,00 4,00

108 Duitse Rijk 779+803 p 31,00 4,60

109 Nederland FDC E 15 bes 120,00 12,00

110 Nederland FDC E 27 bes 50,00 5,00

111 Nederland FDC E 30 bes 17,50 1,80

112 Nederland FDC E 36 bes 25,00 2,60

113 Nederland FDC E 38 bes 25,00 2,60

114 Nederland 518-533 o 360,00 20,00

115 Nederland 265-273 (1934) g 41,00 6,00

116 Ned. Indie nr 21 (mooi stempel ) g 32,00 4,00

117 Ned. Indie nr 359 o 63,00 7,00

118 D.D.R. 344-353 Marx g 45,00 5,00

119 D.D.R. blok 12 Schiller g 30,00 4,00

120 D.D.R. 1074-1079 in paren p 60,00 7,60

121 Duitsland Bund nr 120 g 120,00 12,00

122 Duitsland Bund 10 blokken p 54,00 7,00

123 Faroer diversen op stockkaart g 130,00 10,00

124 Nederland dienst D44-D58 p 17,00 2,60

125 Nederland stockboek 1959-1983 p 15,00

126 Nederland stockboek 1985-1994 p 15,00

127 Nederland stockboek 1995-2001 p 20,00

128 Nederland voorraadboek 1984-2001 p 20,00

129 Wereld doosje met 6 stockboeken g 1,00

130 Polen album tm 1980 g 1,00

131 Rusland diveren in album g 2,00

132 Wereld doos met zegels g 2,00

133 Wereld dik stockboek g 5,00

134 Afrika klein album g 1,00

135 Belgisch Congo stockboek g 20,00

136 Wereld stockboek g 1,00

137 Wereld stockboek g 1,00

138 Wereld stockboek g 1,00

139 Aland Lindner album 1984-1989 g 121,00 20,00

140 Faroer Lindner album 1975-1988 g 298,00 30,00

141 Diversen grote kist van alles wat g 1,00

142 Diversen Davo album nederland 2,00

143 Nederland Lindner album 1972-1988 g 300,00 40,00

144 Nederland FDC album 301-344 g 189,00 20,00

145 Nederland 655-659 p 22,50 3,00

146 Europa/Ned.Overzee 2 stockkaarten g 4,00

147 Diversen Oude v.d. Wart catalogus 3,00

148 Diversen Amphilex boekje met zegels g 15,00

149 Nederland mapje 88 poststukken 8,00

150 Nederland brief 23-11-1857 Oosterhout 12,00
totaal 985,20

Veiling  437  Oktober  2017
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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 woensdag 13 december 2017 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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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
 

Iets bijzonders
 
Deze kaart
vertoont 
nogal wat
eigenaar-  
digheden. 
Op de kaart
staat een
afbeelding 
van een  
“boschgezicht” bij Hellendoorn (Overijsel).
Hij is in 1935 - juiste datum niet herken-
baar - verstuurd vanaf: Otto Eerels-
manstraat 2a in Groningen. Het adres
bestaat nog steeds. De naam van de af-
zender is niet te ontcijferen, maar het lijkt
me een Nederlandse naam. Hij schrijft in
het Frans

naar mejuffrouw Ali Bouman (ook een Nederlandse naam) in  Chamonix.
Dat ligt aan de voet van de Mont Blanc in het oosten van Frankrijk. Hij
dankt Ali voor een ontvangen kaart, “een mooi souvenir voor ons allen”.
De kaart was waarschijnlijk ongefrankeerd en in Chamonix zijn er voor
1,8 franc strafportzegels opgeplakt. Maar de kaart is teruggestuurd naar
Holland, waarschijnlijk omdat er geen nader adres van mej. Bouman op
staat. Er staat nog het een en ander opgekrabbeld, maar dat kan ik niet
lezen. Al met al een merkwaardige kaart.

16



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heuvel 4                                  Telefoon:  0162 472950 

4901 KC Oosterhout                                        www.biemansmakelaardij.nl  

Uitstervende soort

 
 
Rond mijn achtste heb ik me een paar jaar bezondigd
aan het verzamelen van postzegels. Ik had het
meeste met gewone gebruikszegels, speciale uitga-
ven deden me niet veel. De voorliefde voor het on-
opvallende zat er al vroeg in. Ook belangrijk was: de
zegels moesten gestempeld zijn.
 
Ongestempelde hebben niets meegemaakt, gestem-
pelde zegels hebben gereisd, zijn van hand tot hand
gegaan. Maar dat afweken, dat gedonder met een
paar zegels in een kommetje water.
 
Nee, dan een bad vol, dat schiet lekker op. Of liggen
ze daar niet af te weken? Er liggen hele vellen onge-
bruikte bij. Zit ook geen water in het bad. Achter de

leiding naar de warm waterkraan steekt een envelop. M. Bulterman staat erop, Nieuwezijds Voorburgwal,
Amsterdam, geen huisnummer. Even checken, op 302 zit een postzegelhandel met die naam, schuin
tegenover het Amsterdam Museum.
 
Laten we ervan uitgaan dat de envelop zich nog op het adres bevindt waar hij naartoe is gestuurd. Dan
zijn we hier in de sanitaire voorziening van de winkel.
 
De muur boven de tegelplaten is het laatste wat een kwast gezien heeft. Maar niet het stukje bij de koof
in de hoek, bruin en vies is het daar. Wat zou daar de reden van zijn? Er is niet met een kwast geschilderd,
maar met een roller. Die roller was aan de grote kant, hij paste niet tussen de leidingen. Niet de moeite
genomen een kleine kwast erbij te pakken. De hele dag met die priegelige postzegels in de weer, wil je
met schilderen een keer opschieten.
 
Zegels van waarde zijn het niet in bad, achter de leidingen zitten volgeplakte kaarten die je voor een
habbekrats loopt. De zegels zijn afdankertjes van partijen waar een paar waardevolle zegels tussen zaten.
Leuk voor kinderen om mee te spelen als de vaders zich in de winkel bezighouden met het serieuze werk.
Of beter: de grootvaders, de postzegelverzamelaar is een uitstervende soort.
 
Dat ze behalve op leeftijd ook voor het leeuwendeel man zijn, kun je aflezen aan de omhoog staande
wc-bril. Waarom zou je na afloop de bril naar beneden doen? Vrouwen komen er toch niet, een vrouw
die postzegels verzamelt is een zeldzaamheid. De enige die gaat zitten is de winkelier zelf, als hij onver-
hoopt moet. Zo kan hij de monitorvan de beveiligingscamera in de gaten houden, waarvan we boven het
bad nog net een randje zien.
 
Hans Aarsman
(Met toestemming overgenomen.)
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 De Dommel
 
Op 22 mei 2017 bracht PostNL het postzegelvel "Mooi
Nederland 2017: Dommel" uit, een uitgifte die in het
teken staat van dit Nederlandse rivierdal. In zijn
Nieuwsbrief 138 van de OVVP wijdt Reindert Luinge
volop aandacht aan deze uitgifte, aan de Dommel en
diverse andere wetenswaardigheden. Ook op Post-
zegelblog staat het velletje uitvoerig technisch be-
schreven.
 
Wat ner-
gens staat

is dat ik 55 jaar geleden (1962-1963) als stagiaire gewerkt heb
op afdeling Algemene Zaken van het “Waterschap Het Stroom-
gebied van de Dommel” in Boxtel. Is dat belangrijk en vermel-
denswaardig?  Nou, ik herinner me nog de namen, gezichten
en familieomstandigheden van de andere medewerkers op de
afdeling (Begin van dementie?), maar ik vrees dat ik de enige
van hen ben die nog leeft! Ik was de jongste bediende en zij
waren allemaal veel ouder dan ik. Dus toch vermeldenswaardig.
Het gebouw waarin ik toen werkte (of in ieder geval aanwezig was) is inmiddels  verbouwd tot een ap-
partementencomplex Residentie de Dommel.

 
Verscholen in de natuur op een eiland van 2,2 ha aan de rivier De Dommel
te Vught, ligt Kasteel Maurick. Het is een prachtig kasteel met een zeer
mooie tuin en in de buurt veel wandelgelegenheid. Wij bezochten dit
kasteel op Open Kastelendag 2017. Kasteel Maurick (voorheen Heymhui-
zing genaamd) dateert van
± 1400, maar is niet meer in
oorspronkelijke staat. In 1504-1509
is het vermoedelijk verbouwd
door Jan Heyns, een van de
bouwmeesters van de Sint-

Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. 1963: het door de ban-
kiersfamilie Van Lanschot gekochte kasteel Maurick wordt
verkocht aan de NV tot exploitatie van het landgoed Maurick,
welke er een hotel-restaurant in begon. In 2007 wordt NV
Monumenten Fonds Brabant  eigenaar van het kasteel en ook
hier werd de functie van restaurant behouden.

 
Een bekend verhaal, verzonnen of niet, is dat van prins Frederik Hendrik (1584-1647)
en de pannenkoeken. (Hij was prins van Oranje en graaf van Nassau, was stadhou-
der, kapitein-generaal en admiraal-generaal van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Vanwege zijn succesvolle belegeringen kreeg hij de bijnaam 'steden-
dwinger'.) In 1629 had de prins kasteel Maurick gevorderd als zijn hoofdkwartier bij
de belegering van 's-Hertogenbosch. Op een dag zat hij te eten. Ineens trof een
Bossche kanonskogel de tafel. Alle etenswaren moesten worden weggegooid! Er
bleven alleen nog een paar pannenkoeken over. De boze prins zond een boodschap-
per naar de commandant van de stad. Deze bood direct zijn excuses aan en gaf de
koerier een heerlijke maaltijd mee voor de prins.

Daarmee de suggestie wekkend dat er nog ruim voldoende voedsel in de
belegerde stad aanwezig was. Dat was nog eens oorlog voeren…..
 
Overigens: Ook in Boxtel staat een heel mooi kasteel: Kasteel Stapelen.
Op een eilandje in de Dommel lag aan het einde van de dertiende eeuw
dit kasteel van Willem van Boxtel. Het is meer dan 700 jaar oud en bevat
nog veel oude elementen. Na de ridders en de adellijke families, wonen
er nu al meer dan honderd jaar de Paters Assumptionisten.  Op dit moment
verblijven er nog vijf paters. Hun gemiddelde leeftijd is 85 jaar. Het on-
vermijdelijke gaat gebeuren. De paters Assumptionisten vertrekken na
102 jaar uit Boxtel en gaan het kasteel verkopen. (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.

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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50 jaar geleden
 
Op 21 september 1967 maakte Nederland kennis met kleurentelevisie. 
Omroepster Ageeth Scherphuis was de eerste die in kleur te zien was. Ze
droeg een citroengele jurk, waarin ze een gesprek aankondigde met mi-
nister Leon de Block. De minister van economische zaken had niet zo op
‘kleur’ gerekend; hij droeg een grijs pak. Ook voetbalverslaggevers
moesten nog wennen. Bij wedstrijden werd nog lang na invoering van de
kleurentelevisie vemeld  welk team in lichte tenues speelde. Halverwege
de jaren zeventig had ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens
al kleurentelevisie.

(Bron: Gerarduskalender).
 
- Het begon allemaal met de Nipkow-schijf uit 1884 (Paul Gottlieb Nipkow
1860-1940) die het mogelijk maakte een beeld op te delen in lijnen.
- In 1930 vond de eerste experimentele televisie-uitzending  plaats vanaf
het Carltonhotel  in Amsterdam door Erik de Vries van Philips.
- In totaal werden er vier plaatselijke uitzendingen van elk een half uur
verzorgd in jan 1931.

 
- In 1935 verscheen Ceesje Speenhof  (een Nederlandse actrice en caba-
retière)  als eerste persoon op de Nederlandse televisie.
- Op 2 oktober 1951 vond de allereerste reguliere Nederlandse televisie-
uitzending plaats. Alleen in zwart-wit. En er was maar één net. Er werd
maar een paar dagen in de week uitgezonden, en dan nog alleen 's avonds.
Dinsdagavond was er een oude film te zien, donderdagavond een toneel-
stuk en zaterdagavond was er amusement of een quiz.
 

 
- Op 22 november 1952 werd Sinterklaas voor de eerste keer op de tele-
visie ontvangen. Presentatrice is Mies Bouwman die deze taak vervult tot
1973.
- Vanaf 1 januari 1956 moet iedereen die in Nederland een televisie bezit
30 gulden per jaar betalen als gevolg van de Wet op het Kijkgeld (tot 1
januari 2000).
- In 1958 bedroeg het aantal zenduren 12 per week.
- Op 5 april 1959 vond de eerste uitzending plaats van Sport in beeld, de
voorloper van Studio Sport.

- De eerste reguliere uitzending op Nederland 2 vond plaats op 1 oktober 1964.
- Op 2 januari 1967 werd voor het eerst reclame uitgezonden via de STER.
- Eind Jaren 70/begin Jaren 80 werd overal kabeltelevisie ingevoerd. Voor die tijd
had iedereen een eigen tv-antenne op het dak om de uitzendingen te ontvangen. Er
ontstonden hele "antennewouden". Die konden nu weg. Met de komst van de kabel-
televisie nam ook het aantal zenders toe. Nu kon je ook buitenlandse zenders ont-
vangen. Dat kon vroeger alleen als je bij de grens met Duitsland woonde.
 

- Op 4 april 1988 vond de eerste uitzending plaats op Nederland 3.
- Op 2 oktober 1989 gaat de eerste op Nederland gerichte commerciële
omroep (RTL-Véronique) van start.
- Nederland 1, 2 en 3 wijzigen hun namen in NPO 1, 2 en 3 m.i.v. 19
augustus 2014.
(Bron: Wikepedia)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 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.
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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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