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Postzegelbeurzen

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

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

 

Bestuurssamenstelling

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

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

Ledenbijeen-
komsten

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

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

 
 
 
 
 
 
 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: 30 mei,
27 juni, 26 sept., 31 okt., 28
nov. (Niet in 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).
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Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
 
Je zou het niet zeggen maar de Oosterhouter Post die voor U ligt is alweer
de zogenaamde vakantie-editie. De meivakantie is begonnen en we kijken
natuurlijk vooruit naar de komende (hopelijk ) zonnige maanden die voor
ons liggen.
 
Even terugkijken is ook wel eens goed en daarom kom ik graag terug op
onze april-bijeenkomst waarbij we de jaarstukken van 2017 hebben be-
sproken. Volgens de kascontrolecommissie heeft de penningmeester een
bijzonder goed jaar afgesloten  en kunnen we met een gerust hart de
toekomst tegemoet zien. Een prettig bericht mag ik wel zeggen, en daar
hebben we toch mooi met zijn allen voor gezorgd. 
 
We kijken nu weer vooruit en nodigen u graag uit voor de woensdagavond

bijeenkomsten op 16 mei en 20 juni. Op 16 mei is er weer de grandioze voorjaarsloterij met tal van
aantrekkelijke prijzen. Ook de laatste woensdagavond voor de zomervakantie op 20 juni hebben we een
extra activiteit, maar dat is nog een verassing.
 
Graag ook even uw aandacht voor onze andere verenigingsactiviteiten. Elke eerste zaterdag van de maand
bent u vanaf 13.00 uur welkom in buurthuis “ De Bunthoef “. Hier bent u ook welkom op de soosmidda-
gen op de laatste woensdag van de maand. Alle data voor de bijeenkomsten vindt u elders in dit blad.
 
Ik wens u namens het bestuur alvast een fijne postzegelzomer en veel plezier tijdens onze clubmidda-
gen/avonden.
 
 
Uw voorzitter
Peter Hendrickx
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Agenda
 
voor de bijeenkomsten van woensdag 16 mei
en woensdag 20 juni 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 444 (mei) - 445 (juni) 150 kavels
  7.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  8.     In mei: Voorjaarsloterij
  9.     Sluiting
 

Onze leden
 
Op 4 maart is dhr. Gerrit Leupen uit Oosterhout lid geworden van onze vereniging. Welkom en veel
postzegelplezier.
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Verslag Ledenbijeenkomst 15 maart 2018
 
De vergadering van 15 maart 2018 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van
welkom aan de 46 aanwezigen, met een speciaal welkom voor enkele nieuwe leden.
 
De notulen van de ledenbijeenkomsten van januari en februari 2018 zijn in de OP gepubliceerd. De no-
tulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
 
Mededelingen:
- PV Breda viert op 17 en 18 november 2018 haar 125-jarig bestaan.
- PV ’s-Hertogenbosch viert in 2020 haar 90-jarig bestaan.
 
Helaas kon de quiz geen doorgang vinden omdat Jan-Dirk de Koning niet aanwezig kon zijn. Hierna volgt
de veiling met na afloop de afrekening. De toto werd gewonnen door de heer Toon Stoopen.    
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag ledenbijeenkomst 18 april 2018
 
De voorzitter opende de bijeenkomst om 20.00 u. met een woord van welkom voor de 43 aanwezige leden.
 
De notulen van de ledenbijeenkomst van maart 2018 zijn nog niet in de OP gepubliceerd en kunnen
daardoor nog niet worden  goedgekeurd en vastgesteld.
 
Mededelingen / te behandelen:
- In mei a.s. treedt nieuwe AVG Wet op de Privacy in werking. Van KNBF verwachten wij voorstellen hoe
hiermee om te gaan.
- Nog niet alle leden hebben hun ‘jubileumzegel’ afgehaald bij Cees Pijpers. Ze kunnen deze alsnog bij
hem afhalen.
- Er zijn enkele abonnees die hun Nieuwsbrief niet hebben ontvangen. Hen wordt verzocht dit te melden
waarna de Nieuwsbrief kan worden nagezonden.
- De volgende bijeenkomst (woensdag 16 mei 2018) is onze voorjaarsbijeenkomst met grote verloting
en leuke extra’s.
 
Jaarvergadering: De jaarrekening 2017 en de begroting 2018 zijn door penningmeester Rien Kooiman
opgesteld en aangeboden. De kascommissie bestaande uit de heren Karel van Gorkom en Arnold van
Bijnen hebben op 27 februari 2018 de administratie gecontroleerd en zijn tot de conclusie gekomen dat
er geen twijfel bestaat aan de juistheid van de gevoerde boekhouding. Zij waardeert de manier waarop
de heer Kooiman de taken heeft uitgevoerd bijzonder en zij beveelt de vergadering aan het bestuur de-
charge te verlenen.
Hierop worden de jaarstukken bij acclamatie goedgekeurd en aan het bestuur decharge verleend.
(Goedkeuring van de bestuursverantwoording - het jaarverslag en de jaarrekening - en van het gevoer-
de beleid.) Voor volgend jaar zullen de heren Arnold van Bijnen en Martin den Dekker de kascommissie
vormen.
 
Quiz: Deze gaat op deze avond niet door omdat Jan-Dirk de Koning vanavond (door werk) helaas niet
aanwezig kon zijn.
 
Rondvraag: De vraag of onze vereniging catalogi kan en wil aanschaffen voor gebruik door de leden zal
in bestuursvergadering van 5 mei a.s. worden behandeld.
                                                                                                                   
Hierna volgt de veiling met de afrekening. De toto werd gewonnen door de heer M. den Dekker.Na de
afrekening wordt de vergadering om ca. 22.00 u gesloten.
 
-
 
 
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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Bij de voorkant
Dit jaar bestaat het Brabants Museum Oud Oosterhout aan de
Bredaseweg in Oosterhout 25 jaar. De officiële opening vond
plaats in 1993. Grondlegger van het museum was architect
Frans van der Leeuw (1922-2001). Het museum bestaat uit
een binnen- en buitenmuseum. Het buitenmuseum geeft een
beeld van de historie van Brabant, en in het bijzonder die van
Oosterhout.

 
In het park staan zo’n 270 Oosterhoutse miniatuurgebouwen.
Alle objecten zijn gebaseerd op de stad Oosterhout rond 1900.
Er zijn kerken, fabrieken, boerderijen, huisjes, leerlooierijen
en veel kleine winkels te zien. Daarnaast is er een Vlaamse
schuur die oorspronkelijk dateert van 1739 en is van binnen
bijna helemaal gewijd aan oude ambachten, zoals houtbewer-
king, de schoenmakerij, de klompenmakerij, de wasruimte,
de smederij.
 
In het binnenmuseum zijn compleet ingerichte kamers,
waaronder een woonkamer, een authentieke drukkerij, een
burgemeesterskamer en zelfs een compleet schooltje en laat
zien hoe er in de periode van 1900 tot 1950 geleefd en gewerkt
werd. Daarnaast is er een woonkamer die in Brabantse stijl
van de eerste helft van de 20e eeuw is ingericht. Ook zijn er
vitrines waarin poppen een beeld geven van het Brabantse
buitenleven.
 
8 april was de officiële feestdag.
   

 Voorjaarsloterij
 
 
 
Dit is een foto van de voorjaarsloterij van vorig jaar.
Maar ook dit jaar is er weer een loterij en wel op 16
mei a.s. Joop heeft ook dit jaar weer voor ongeveer
100 prijzen gezorgd! Het lukt hem iedere keer weer
er iets moois van te maken en mede door de op-
brengst onze activiteiten mogelijk te maken. De
prijzen zijn weer van huishoudelijke aard, voedings-
waren en op postzegelgebied. De loten zijn, zoals
gebruikelijk, in de zaal verkrijgbaar voor € 0,50 per
stuk. U (en ook introducés) zijn welkom. Iedereen
gaat weer met een prijs naar huis.
 
 
Tot ziens op 16 mei.
 

 

Jubileumzegel
 
Deze persoonlijke zegel is uitgegeven ter gelegenheid van het 45-jarig
jubileum van onze vereniging en is op de jubileumbijeenkomst op zater-
dag 10 februari j.l. aan alle aanwezigen uitgereikt.
 
Als u daarbij niet aanwezig was kunt u alsnog de jubileumzegel (gratis)
afhalen bij Cees Pijpers. U kunt ze ook kopen: € 1,- per stuk; € 10,- per
velletje van 10.
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Ludwig Engst – 40 jaar lid
 
Voor dit interviewtje ga ik naar mijn roots:
Stuivezand bij Made. Ik ben daar geboren,
gedoopt, en heb daar de bewaarschool en
lagere school bezocht. In Stuivezand
woont ook Ludwig Engst. Hij is geen ras-
echte Mayenair. Hij is geboren en getogen
op Lage Zwaluwe. Toen hij 42 jaar geleden
met Anja trouwde zijn ze in Stuivezand
gaan wonen en ze wonen er nog. Inmiddels
hebben ze 3 kinderen en vier schatten van
kleinkinderen.
 
Ludwig is postbode. Maar voor hij postbo-
de werd heeft hij 12 jaar lang als (banket)-
bakker gewerkt. In 1979, op 27-jarige
leeftijd, stapte hij over naar de PTT. Hij heeft ongeveer 25 jaar met een postauto gereden. In 2006 kwam
er echter een forse reorganisatie bij de PTT. Iedereen kreeg ontslag en moest opnieuw solliciteren naar

een deeltijdbaan. Rond 2000 was hij ook al reserve voor de postboot. In
2011 kwam hij definitief op de boot voor 5 dagen per week en in 2016
voor vier. En dat om op 5 afgelegen boerderijen de post te bezorgen. Zo’n
postrit duurt ongeveer 4 uur! In november a.s. mag hij stoppen met
werken, maar hij vindt het werk leuk en wil graag doorgaan, maar dan
voor 3 dagen per week, zodat hij toch meer vrijheid heeft. Zo’n tocht in
de natuur geeft rust en ontspanning. Het is het enige varende postkantoor
in Nederland en waarschijnlijk in geheel West-Europa. De eerste postvaart
was in december 1896. Thans zijn we ruim 120 jaar verder en hoewel er
heel veel is veranderd, vaart het postbootje nog steeds. Maar zal Ludwig
de laatste schipper zijn?

 
Als klein manneke op de lagere school is hij begonnen met postzegels
verzamelen. Zijn moeder werkte in een papierfabriek en bracht vandaar
postzegels mee. Ook van een neef kreeg hij weleens zegels. De eerste
zegel die hij zelf kocht was de nr. 7, de 5 ct. blauwe Koning Willem III
voor een paar kwartjes. In zijn jeugdjaren lag het verzamelen even stil.
Maar nadat hij in 1976 trouwde nam hij de draad weer op en ging verder
met de Nederlandse zegels. In Café Rinus de Bok (vroeger t.o. de Stuive-
zandse kerk) werd destijds door de OVVP regelmatig een beurs georga-
niseerd en zo werd hij op 12-6-’78 met nr. 178 lid van onze vereniging.
 In de periode 1982-2016 was hij ook lid van Baronie ’82. Momenteel
verzamelt Ludwig Nederland, de Overzeese gebiedsdelen en vooral alle zegels die met Duitsland te maken

hebben, van altduitsland, Deutsches Reich, Memelgebied, Alllierte Besetzung, enz.
enz. t/m de Bundesrepublik. Hij heeft werkelijk prachtige collecties! Een genot om
de albums door te bladeren. Ook verzamelt hij misdrukken. Zijn collectie “Postze-
gelontwerp en drukkerijproblemen” is werkelijk fantastisch. Hij heeft er ook diverse
malen mee deelgenomen aan tentoonstellingen en behaalde daarmee o.a. Verguld
Zilver 72 punten.
 
Op de vraag welke zegel hij in zijn verzameling de mooiste vindt antwoordt hij: "De
brandkastzegels Nederland 1921". Maar vult hij aan:"De zegels van Dantzig, het
Memelgebied, telegramzegels en pakketpostzegels vind ik ook heel mooi”.
 

Vanaf het begin nam Ludwig deel aan de rondzendingen. Later werd hij sectiehoofd
en in 1999 werd hij de opvolger van de heren Hordijk en Van Oerle als coördinator
van thans 11 secties. Dat brengt veel werk met zich mee. Alles moet zeer zorgvuldig
worden geregistreerd. Iedere tien cent uit een boekje moet uiteindelijk naar de in-
zender. Op dit moment zijn er ongeveer 736 rondzendboekjes in omloop en vorig
jaar zijn er 290 boekjes afgerekend voor een bedrag van € 7500,-. En op dit moment
is er voor ruim € 10.000,- van deelnemers ontvangen die uitbetaald moeten worden
aan de inzenders wanneer de boekjes afgerekend worden. Dat vraagt een zeer
nauwkeurige administratie! (En als penningmeester heb ik geconstateerd dat
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dit ook zeer nauwkeurig gebeurt!) Ludwig zelf stuurt ook regelmatig boekjes in. Ook
zendt hij veel materiaal in voor de veiling. Bij het samenstellen van de veiling helpt
hij Peter en Cees.
 
Ludwig heeft ook lang gevoetbald. Eerst als jeugdige van 11 tot 15 jaar. Hij kreeg
toen een ongeluk en kon niet meer voetballen. Maar toen hij 18 was heeft hij het
toch weer opgepakt en bleef dat doen tot zijn 32ste.
Daarna is hij gaan bridgen en doet dat inmiddels al
32 jaar bij Bridgeclub Made. De laatste 20 jaar is hij
er ook wedstrijdleider.
 

Zijn kantoortje is een echte postzegelkamer: vol met rondzendboekjes
van de vereniging en zijn eigen verzamelingen. Vele uurtjes brengt hij er
door. De vereniging is blij met zo’n enthousiaste en deskundige man als
Ludwig in het bestuur; een man met liefde voor postzegels en al veertig
jaar voor de vereniging. Bedankt Ludwig.
 
r.k.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Mata Hari
 
Begin dit jaar bezochten wij het Fries Museum in Leeuwarden. Daar was een ten-
toonstelling over Mata Hari t.g.v. het feit dat het 100 jaar geleden was (17 oktober
1917) dat zij iets buiten Parijs, op de schietbaan in Vincennes, door een vuurpeloton
werd geëxecuteerd.
 
Zij werd op 7 augustus 1876 geboren in Leeuwarden als Margaretha Geertruida Zelle.
Ze groeide er op in een rijke familie. Margaretha reageert op een contactadvertentie
van KNIL-officier Rudolph MacLeod. Hij zoekt een 'jonge dame of weduwe van
goeden huize met eenig fortuin'. Ze trouwen – Margaretha is 19 jaar - , gaan naar
Nederlands-Indië en krijgen twee kinderen: zoon Norman en dochter Nonnie. In
Nederlands-Indië worden de kinderen ernstig ziek. Norman overlijdt op 2-jarige
leeftijd, Nonnie overleeft ternauwernood. Margaretha leert de oosterse dans en
gebruikt in 1897 voor het eerst de artiestennaam Mata Hari: 'oog van de dageraad'.  Het huwelijk verliep
niet goed. In 1902 keerde Mata Hari terug naar Nederland en kort hierna werd het huwelijk ontbonden.

 
Mata Hari vertrok in 1902 alleen naar Parijs en werkte daar als naaktdan-
seres. Het Friese meisje Margaretha is op haar 29ste een regelrechte
mediahype in Parijs. Als Mata Hari betovert ze het societypubliek met haar
exotische dans, waarbij ze langzaam haar lichaam ontbloot. De kranten
raken niet uitgeschreven over deze sensatie. Tien succesvolle jaren lang
is haar naam synoniem voor sensualiteit en glamour. Niet alleen door haar
dansen. Ze verhuurde zich ook als courtisane (prostituee in voorname
kringen) en was ook daarin gewild.
 

De Friezin zou tijdens de Eerste Wereldoorlog verstrikt zijn geraakt in een spionageweb. Voorjaar 1916
kwam ze in contact met de Duitse inlichtingendienst die haar als codenaam
Spionne H21 gaf. In Parijs werd ze verliefd op een Russische officier en
hierna werd ze door de Franse inlichtingendienst gevraagd om voor hen
als spionne te werken. Haar rol als dubbelspion zou haar op den duur
fataal geworden zijn. Zowel de Duitsers als de Fransen wantrouwden haar.
Op 13 februari 1917 werd Mata Hari in Parijs gearresteerd. Na een kort
proces werd zij in Frankrijk ter dood veroordeeld. Zij liet zich niet als een
gebroken vogeltje tegen de paal zetten. Ze weigerde een blinddoek en gaf
zich manmoedig over aan het vonnis. Haar bezittingen worden geveild om
de proceskosten te vergoeden. Niemand eist haar lichaam op. Het wordt
ter beschikking gesteld aan de wetenschap en overgedragen aan een
ziekenhuis.  Er zijn veel films over haar leven gemaakt en er zijn veel
boeken over geshreven.
 
r.k. (Bron: o.a. Wikepedia)
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 Iets bijzonders
Deze serie van vier eerstedagenveloppen van Franse ontdek-
kingsreizigers is in 1973 uitgegeven door Wallis et Futuna. De
serie is als “iets bijzonders” aangeleverd door ons lid Bas Grim.
Vóór zijn pensionering was Bas kapitein op een Trailing Hopper
Dredgers. (Een schip dat zand, klei, slib en grind van de wa-
terbodem kan zuigen.) Daarvoor was hij achtereenvolgens
3de, 2de en 1st stuurman en afloskapitein. In die hoedanig-
heid  voer hij naar Auckland, New Caladonia, Fiji en Suva en
hij bracht ook een jaar lang (1977) goederen van Nieuw-Zee-
land naar Wallis et Futuma. Vandaar dat Bas van dat land ook
best veel zegels en mooie series fdc’s van dat land heeft.

 
Wallis et Futuma werd een Frans protectoraat in 1888 en is sinds 1961 een Frans overzees gebiedsdeel,
gelegen in de Grote Oceaan, ten westen van Somoa  en ten noordoosten van de Fiji eilanden. De
hoofdstad is Matâ'utu. Het betreffende gebied bestaat uit twee eilandengroepen: de Walliseilanden met
het circa 100 km² grote  Wallis, met een twintigtal eilandjes eromheen, en de 230 km meer naar het
zuidwesten gelegen zustereilanden Futuna en Alofi, ook wel de Hoornse Eilanden genoemd. De totale
oppervlakte is 142 km2 en het aantal inwoners bedraagt bijna 16.000. (Ter vergelijking: Dongen heeft
ongeveer 24.000 inwoners.)
 
De Walliseilanden zijn vernoemd naar de
Britse ontdekkingsreiziger Captain Samu-
el Wallis (1728-1795). Hij ontdekte de
eilanden in 1767 met zijn schip “Dolphin”.
(Zie enveloppe 28F.) Futuna werd al ont-
dekt in 1616 door de Nederlandse zeevaar-
ders Willem Schouten en Jacob Le Maire .
 
De andere ontdekkingsreizigers zijn:
- La Perouse (1741-1788): enveloppe 22 F. Hij had het bevel over het schip La Boussole.
- Jules Dumont d'Urville (1790-1842): enveloppe 40 F. Zijn schip was de L’Astrolabe.
- Bougainville. (1729-1811): enveloppe 72F. Zijn schip, La Boudeuse, had maar liefst 32 kanonnen aan
boord.
 
r.k.
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WeesVeilig is een beveiligingsbedrijf dat 

zich richt op de particuliere markt en daar-

naast het MKB. Er is gekozen voor een

propositie die past bij de hedendaagse tijd. 

Voor veel gezinnen en bedrijven is de wens

om beveiligd te zijn aanwezig. Daarnaast 

speelt vaak de investering een belangrijke

rol om de aanschaf van een professioneel 

alarmsysteem/rookmelding uit te stellen.

WeesVeilig heeft hiervoor de oplossing. 

Voor een vast maandtarief kunt u een installatie 

aanschaffen voorzien van inbraakdetectie en 

branddetectie. In het maandtarief zit ook het 

onderhoud en service van de installatie

opgenomen en tevens ook een doormelding 

naar de meldkamer. 

Het systeem is voorzien van alle moderne snufjes 

voorzien, zoals een App waarmee het systeem 

volledig op afstand kan worden bediend.

VOORDELEN
WeesVeilig systeem:

•	 Geen	grote	investering

•		Alles	volledig	draadloos

•		Geen	hak-	en	breekwerk

•		Snelle	montage

•		Volledige	service	en
 onderhoud

•		Hoog	kwaliteitsproduct

AL BEVEILIGD VOOR 1 EURO PER DAG!

ADRES:
Ketelweg 33A
3356 LD Papendrecht

 088 - 750 00 00

Kijk nu op onze site

WEESVEILIG.NL
en maak een afspraak.

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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DUBBELTJESTAFEL: NIET AANWEZIG OP 16 MEI I.V.M. LOTERIJ.

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

1 Duitse Rijk Samendrukken 12 stuks p/g 5,00

2 Suriname Rep. diversen op kaartjes p 24,50 1,80

3 Ned. Antillen 2 amphilex blokken p/g 10,00 1,80

4 Albanie Cept blok 13-14 p 80,00 5,00

5 Nieuw Guinea 8 series p 32,00 2,60

6 Berlijn 20 series p/o 60,00 3,60

7 Duitse Rijk blok 7 o 70,00 10,00

8 U.S.A. gouden replica op FDC g 4,00

9 Oostenrijk klederdrachten compleet g 2,00

10 Indonesie 18 blokken p 211,00 9,00

11 Nederland Vel wenszegels p 7,00 1,70

12 Nederland 2 vellen priority p 10,50 3,20

13 Nederland vel 10 voor Europa 1995 p 16,00 3,60

14 Nederland vel Jeroen Krabbe p 7,50 2,00

15 Nederland vel Sterrebeeld 1995 p 15,00 3,60

16 Nederland vel indust. Erfgoed 2002 p 8,00 2,00

17 Nederland blokken 1821+1893 g 15,00 3,00

18 Nederland blokken 1855+1930 g 15,00 3,00

19 Nederland 1957-1966 g 12,00 2,40

20 Nederland 2089-2098 g 10,00 2,00

21 Nederland 2104-2113 g 10,00 2,00

22 Nederland 2142-2151 g 10,00 2,00

23 Nederland 2285-2294 g 12,00 2,40

24 Engeland 6 poststukken g 3,00

25 Engeland 8 poststukken g 4,00

26 Duitsland dik stockboek zegels,blokken etc. p/g 30,00

27 U.S.A. stockboek g 5,00

28 Wereld stockboek g 5,00

29 Belgie/Engeland stockboek g 5,00

30 Wereld stockboek g 5,00

31 Oostenrijk stockboek g 10,00

32 Oostenrijk/Belgie stockboek g 5,00

33 Nederland nr. 43 g 25,00 2,60

34 Duitsland Bund 177-196 g 28,00 2,80

35 Duitsland Bund 123-138 + 147 g 70,00 10,00

36 Nederland jaarcollectie 1988 p 33,00 4,00

37 Saargebied 53a-69 o 80,00 12,00

38 Saargebied 84-97 o 110,00 20,00

39 Saargebied 84-101 g 105,00 12,00

40 Saargebied 102-103 g 35,00 3,60

41 Saargebied 108-121+143+160 g 47,50 3,60

42 Saargebied dienst 1-15 + T1-T12 g 107,50 15,00

43 Saargebied dienst 16-32 g 31,00 5,00

44 D.D.R. series en zegels op 3 stockkaarten o 2,00

45 D.D.R. series en zegels op 3 stockkaarten o 2,00

46 D.D.R. series en zegels op 3 stockkaarten o 2,00

47 Sovjet Unie klein stockboekje g 115,00 11,50

48 Sovjet Unie klein stockboekje g 43,10 4,40

49 diversen leeg stockboek 5,00

50 Ver. Europa stockboek g 2,60

51 Motief treinen/vliegtuigen stockboek g 2,60

52 Motief Ol.Spelen/Sport stockboek g 2,60

53 motief vissen/schelpen/bloemen/bomen g 3,60

54 Wereld restant rondzendboekjes g 63,45 6,40

55 Wereld stockboek g 5,00

56 Nederland jaargang 1990 p 24,00 3,00

57 Nederland jaargang 1991 p 27,60 2,60

58 Nederland jaargang 1984 p 25,40 2,60

59 Nederland jaargang 2001 p 122,80 12,00

60 Belgie  nr 23 (1866) kl.leeuw o 85,00 8,00

61 Spanje dik stockboek 1940-1996 g 20,00

62 Engeland/U.S.A. stockboek g 5,00

63 Polen stockboek g 5,00

64 Wereld stockboek zegels/blokken g 5,00

65 diversen leeg DAVO stockboek zw.bl. 6,60

66 Wereld boek allerlei 4,00

67 Luxemburg stockkaart 15 series p 45,00 5,00

68 Turkije/India stockboek 2,60

69 U.S.A. stockboek g 6,60

70 Zwitserland stockboek g 3,00

71 Nederland prestigeboekje 11 p 40,00 8,00

72 Nederland 556-560 kerken p 90,00 15,00

73 Wereld stockboek allerlei 3,00

74 Luxemburg kaart 8 series p 45,00 5,00

75 Luxemburg kaart 7 series p 44,00 5,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

76 Nederland 102 FDC's in DAVO album onb 6,60

77 Duitsland Bund coll. In Lindner 1975-1984 p 10,00

78 diversen leeg stockboek Leuchtturm 12,50

79 wereld stockboek allerlei 4,00

80 wereld stockboek 1800 zegels g 4,60

81 Nederland stockboek p 2,60

82 D.D.R. stockboek g 5,00

83 Nederland 550-555 p 52,00 5,00

84 Luxemburg stockkaart 15 series p 45,00 5,00

85 Frankrijk 4 DAVO albums met zegels 20,00

86 diversen Importa blanco bladen 1,00

87 Duitsland Bund stockboek g 5,00

88 Duitsland Bund stockboek p 5,00

89 Duitsland  Franse bezetting album g 15,00

90 Berlijn restant collectie p/g 5,00

91 D.D.R. stockboek g 5,00

92 wereld stockboek g 20,00

93 motief stockboek dieren g 5,00

94 Oostenrijk stockboek g 15,00

95 Nederland Davo album 1852-1991 g 6,00

96 Nederland Holland album 1852-1975 g 10,00

97 wereld stockboek g 6,00

98 Indonesie Davo album 1949-1964 o/g 5,00

99 Nederland stockboek g 5,00

100 Nederland stockboek zegels uit PZB's p/g 7,00

101 Duitsland Bund stockboek g 7,00

102 Europa stockboek g 5,00

103 Duitsland diversen in stockboek g 5,00

104 Belgie stockboek 1950-2001 g 6,00

105 Nederland doos diversen in zakjes g 3,00

106 Duitsland Bund nr 120 g 120,00 10,00

107 Duitsland Bund 173-176 g 100,00 10,00

108 Berlijn nr 69 g 190,00 30,00

109 Amer. Bezetting 101-105+108-110 + blok 1 p 180,00 30,00

110 Suriname 183-196+257-273+285-294 o 64,00 6,00

111 Belgie 556-567 +567A p 22,50 3,60

112 Duitsland Bund 12 PZB's waarbij nr 40 p 200,00 20,00

113 Faroer stockkaart diversen g 130,00 10,00

114 D.D.R. blok 19 (1964) o 65,00 10,00

115 D.D.R. collectie in 2 DAVO's 1949-1990 p/g 1.400,00 100,00

116 Nederland 10  blokken 1578-1877 p 57,55 8,80

117 Nederland 10  blokken 1973-2370 p 46,95 7,00

118 Nederland diverse poststukken g 3,60

119 Frankrijk 6 FDC's 1,00

120 Nederland jubileum 2010 p 7,00 2,00

121 Nederland troonopvolging 2 blokken p 11,00 3,00

122 Nederland kerst 2004 p 9,00 2,20

123 Nederland vel Jozef Israels p 11,00 3,00

124 Nederland vel vrijmetselaars etc. p 7,00 2,00

125 Nederland vel 12 provincies p 10,00 3,00

126 Nederland vel Sinterklaas p 11,00 3,00

127 Nederland 2 vellen koningshuis p 14,00 3,00

128 Nederland kerstvellen 1990-1993 p 28,00 6,00

129 Nederland kerstvel 1995 p 14,00 3,00

130 Nederland 2 vellen ( 10 krassen+10 brieven) p 15,00 4,00

131 Nederland vel hoogtepunten 20e eeuw p 15,00 3,60

132 Belgie blok 7 muziekfonds p 120,00 15,00

133 Belgie blokken 15-16 winterhulp o 40,00 6,00

134 Berlijn nr 87 Beethoven g 30,00 4,00

135 Berlijn nr 63 Goethe g 50,00 5,00

136 Amer. Bezetting nr 101-105 gh 29,00 5,00

137 Duitsland Bund stockboek 15 PZB's p 250,00 20,00

138 Belgie collectie in oud album 1849-1979 p/g 350,00 20,00

139 Belgie stockboek 1884-1995 g 5,00

140 Berlijn collectie in Leuchtturm 1948-1985 p/g 800,00 50,00

141 Duitse Rijk collectie in 2 Leuchtturm 1872-1945 p/g 600,00 50,00

142 Oostenrijk/Spanje 2 boeken diversen g 10,00

143 Indonesie 2007 Astro p 5,00

144 Wereld stockboek g 10,00

145 Nederland jaarboek 2009 leeg 1,00

146 Scandinavie 4 blokken o 50,00 5,00

147 Danzig blokken 1 en 2 p 4,00

148 Duitsland 4 PZB's p 4,00

149 diversen Polen davo supplementen 2006-13 5,00

150 Nederland lege davo band + cassette 5,00
totaal 1.150,10
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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagbijeenkomst van 20 juni 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 jaarcollectie 1986 p 21,30 2,00

2 Nederland leeg Davo album 1,00

3 Nederland Davo Cr. 3 1969-1988 p/g 5,00

4 Nederland Davo album 1852-1971 1,00

5 Duitsland Bund stockkaart g 283,00 50,00

6 Belgie Dagbladzegels jo1-18 g 42,00 4,20

7 Nederland nr 2441 + mooi blok 3 en 4 p 22,60 2,60

8 Nederland nr 2566-67 + mooi blok 7 p 12,20 1,20

9 Nederland blok 2527 + mooi blok 5 en 6 p 19,20 2,00

10 Wereld bak zegels afgeweekt g 5,00

11 Duitsland Bund 2 restant rondzendboekjes o/g 3,60

12 Saarland 206Z,225Z,226z/238z o 1,00

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

14 Franse Zone Baden 38a-41a o 30,00 5,40

15 Franse Zone Rheinland 46-48 o 12,00 2,40

16 Franse Zone Rheinland 49-52 o 19,00 3,40

17 Sovjet Zone tussen 42A en 63 A/B o 20,00 2,00

18 Sovjet Zone Mecklenburg 20-22 o 40,00 7,00

19 Sovjet Zone 116-119 + 120-123 o 16,20 3,00

20 Sovjet Zone 112-115 (1946) g 45,00 7,40

21 Sovjet Unie 2 kleine stockboekjes g 84,80 8,50

22 Wereld restant rondzendboekjes g 60,60 6,00

23 Diversen 2 lege stockboeken 5,00

24 Motief stockboekje vlinders g 2,00

25 Motief stockboekje auto's motoren g 2,00

26 Motief stockboekje vogels en dieren g 2,60

27 Motief stockboekje vliegtuigen etc. g 2,60

28 Sovjet Unie stockboekje g 3,60

29 Nederland jaargang 1996 p 63,00 6,00

30 Nederland jaargang 1999 p 75,90 7,60

31 Nederland jaargang 1979 p 14,30 2,00

32 Nederland jaargang 1987 + V 1779 p 38,90 4,00

33 Nederland V 2142-2151 g 10,00 2,00

34 Nederland 100 jaar natuurmonumenten g 10,00 2,00

35 Nederland kon.familie 2003 g 11,00 2,00

36 Nederland 4 velletjes g 27,50 4,00

37 Nederland 3 velletjes p/g 25,30 3,00

38 Nederland FC knudde g 17,00 2,00

39 Nederland jaargang 1991 + kerstvel en PZB p 57,15 10,00

40 Nederland Mooi nederland 2010 6 blokken p 21,50 5,00

41 Nederland Vel 1714+1721 p 14,50 3,60

42 Nederland Vel 1836 p 7,50 2,00

43 Nederland Vel 1878-1887 p 10,00 2,60

44 Nederland Vel 2099,2089,2104 p 22,00 4,60

45 Nederland Vel 2199 p 7,00 1,80

46 Nederland Vel 2258 p 7,00 1,80

47 Nederland Vel 2283 p 6,50 1,80

48 Nederland Vel 2444 p 1,60

49 Motief zakje dierenzegels p/g 1,00

50 Motief zakje dierenzegels p/g 1,00

51 Motief stockboek vlinders p/g 2,60

52 Motief stockboek vlinders series/blokken p/g 2,00

53 Motief stockboek vlinders series/blokken p/g 2,60

54 Nederland restantverzameling g 5,00

55 Motief stockboek blokken g 5,00

56 Suriname stockboek p/o/g 1,00

57 Belgie stockboek blokken p/o/g 2,00

58 Motief stockboek vlinders/insecten g 1,00

59 Motief stockboek vlinders/insecten p/g 1,00

60 Cuba stockboek p/o/g 1,00

61 Motief stockboek vogels p/o/g 1,00

62 Motief stockboek vogels p/o/g 2,00

63 Belgie Davo album deel 4 p/o/g 5,00

64 Belgie Davo album deel 3 p/o/g 5,00

65 Nederland Dik stockboek nr 1-634 veel zegels g 22,00

66 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g 3,60

67 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g 3,60

68 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g 3,60

69 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g 3,60

70 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g 3,60

71 Nederland stockkaartje 10 vogels pers.zegels g 3,60

72 Nederland stockkaartje 10 bloemen p.zegels g 3,60

73 Nederland stockkaartje 10 bloemen p.zegels g 3,60

74 Nederland stockkaartje 10 bloemen p.zegels g 3,60

75 Nederland stockkaartje 10 bloemen p.zegels g 3,60
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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 Duitsland Geall.Bez. 911-937 + extra's g 90,00 10,00

77 Duitsland Geall.Bez. Blokken 12A+B g 400,00 50,00

78 Duitsland Geall.Bez. 943-962 + extra's g 155,00 17,50

79 Duitsland Geall.Bez. 941-942+963-970 g 32,00 5,00

80 Duitsland Am./Br.Bezetting 1-15 g 30,00 4,00

81 Duitsland Am./Br.Bezetting 16-35 g 1.000,00 100,00

82 Duitsland Am./Br.Bezetting 36I-52I+36II-51II g 110,00 12,50

83 Duitsland Am./Br.Bezetting 73-100W+73-97E g 60,00 7,60

84 Duitsland Am./Br.Bezett. 69-72+101-2+6-10 g 110,00 15,00

85 Duitsland Am./Br.Bezett. 103-05+ Blok 1 g 375,00 50,00

86 Engeland 1170-1174 p 1,60

87 Engeland 1147-1150 p 1,00

88 Engeland 1160-1165 p 2,00

89 Engeland 1130-1133 p 1,00

90 Engeland 815-818+1182-1186 p 2,00

91 Engeland 1168-1169 p 2,40

92 Engeland stockboek g 7,60

93 D.D.R. stockboek g 8,00

94 Kanaaleilanden stockboek g 7,60

95 Zwitserland stockboek p 10,00

96 Diversen 2 lege dikke stockboeken 15,00

97 Oud Duitsland Braunschweig diversen o/g 150,00 10,00

98 Oud Duitsland Hannover nr 9-10 g 55,00 5,00

99 Oud Duitsland Turn+Taxis nr 3-5 g 130,00 13,00

100 Oud Duitsland Turn+Taxis diversen o/g 100,00 8,00

101 Belgie doosje afgeweekt g 2,00

102 Belgie Schaubek album 1976-1984 p 700,00 20,00

103 Belgie doos 10 stockboeken p/g 10,00

104 Nederland 646-654+660-670 p 58,00 6,00

105 Nederland 671-680+695-699 p 56,00 6,00

106 Nederland 681-694+700-701 p 85,00 8,00

107 Luxemburg stockkaart 8 series p 45,00 4,00

108 Engeland stockboek g 3,00

109 U.S.A. stockboek g 3,00

110 Motief stockboek bloemen g 3,00

111 Nederland 102 FDC's in album onb 4,00

112 Wereld 6 restant RZB + stockboekje p/g 2,60

113 Nederland jaargangen 1986-1990-1994 p 95,00 3,00

114 Wereld 3 stockboekjes g 2,60

115 Frankrijk 57 FDC's 4,00

116 Luxemburg stockkaart 25 series p 44,00 4,00

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

118 U.S.A. blokken van 4 p 1,00

119 Engeland 4 kaartjes tussen 1290-1606 g 1,00

120 Engeland 2 kaartjes tussen 1245-1404 g 1,00

121 Engeland 1410-13+1611-14 kastelen g 1,00

122 Engeland strook 725M + 1725-1728+1802 p/g 1,00

123 Engeland nr 1658 g 1,00

124 Nederland Prestigeboekje 11 p 40,00 8,00

125 Wereld stockboek allerlei 4,00

126 Zwitserl/Oostenrijk stockboek g 3,60

127 Nederland ECU  brieven 1-40 p 7,60

128 Wereld 2 stockboeken g 2,00

129 Nederland jaargangen 1993-1994 p 98,00 3,00

130 Wereld 3 stockboekjes 2,60

131 Nederland provincievel V2065 p 12,00 4,00

132 Nederland provincievel V2068 p 12,00 4,00

133 Luxemburg stockkaart 7 series p 43,00 4,00

134 Wereld stockboek g 4,00

135 Oostenrijk stockboek g 5,00

136 Wereld stockboek g 3,00

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

138 Ned.Overzee 2 stockboeken g 4,00

139 Wereld 6 restant RZB's g 2,00

140 Wereld 6 restant RZB's g 2,00

141 Engeland stockboek g 3,00

142 Luxemburg stockboek g 10,00

143 Zwitserland stockboek g 10,00

144 Duitse Rijk restant in album g 10,00

145 Bayern dienst 44-61 g 10,00

146 Duitse Rijk 1920 A113-118 met abc nrs o 22,00 2,60

147 Duitse Rijk 177-204 o 24,00 3,80

148 Duitse Rijk 364x-367x o 100,00 12,00

149 Duitse Rijk 375-377 g 22,00 3,00

150 Duitse Rijk 398-401 o 70,00 10,00
totaal 907,30
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 Leeuwarden
Onlangs bezochten
wij Leeuwarden en
we verbleven in Hotel
La Plaza, gevestigd in
een voormalig bank-
gebouw. Middels een
glazen gang is het
verbonden met het
voormalige hoofd-
postkantoor.
 

Aan het begin van de twintigste eeuw bleek
het postkantoor van Leeuwarden aan de
Wortelhaven te klein en besloot het Minis-
terie tot nieuwbouw, dat ook aan telegra-
fie en telefonie plaats moest bieden. Het
postkantoor is ontworpen door Rijksbouw-
meester C.H. Peters en gebouwd in
1902-1904. In 1903 werd het gebouw in
gebruik genomen. Het is één van de
grootste in zijn soort in Noord-Nederland. Het is een rijksmonument. In de jaren vijftig bleek het gebouw
te klein en was uitbreiding noodzakelijk. In februari 1995 sluit het postkantoor voor het publiek. De PTT
verplaatst haar dienstverlening naar het nieuwe stadskantoor en de enige gebruiker van het gebouw is
dan nog een call-centrum van de klantenservice van PTT-post. Wanneer die in 2000 een nieuw onderko-
men betrekt, komt het pand leeg te staan. Op 12 februari 2004 heeft het een nieuwe bestemming, na-
melijk het congres- en vergadercentrum met de naam Post-Plaza. In 2015 is het verbouwd tot hotel-grand
café-restaurant: 42 kamers en een groot restaurantgedeelte. Dat het een Postkantoor is geweest zie je
terug tot in de kleinste details. Zo zie je nog twee oude kluizen. Bij binnenkomst in het Grand Café zie je
de ode aan de postbode.

 
Zoals je weet zijn PostNL en Sandd de grootste postbezorgers in Nederland.
Maar wist je dat er daarnaast nog 121 aanbieders zijn van postvervoer-
dienst? Veel ervan zijn stads- of regioposten. Sinds kort geeft ook Sandd
postzegels uit, maar veel stads- en regioposten geven reeds lang zegels
uit. Er is een mooie themaverzameling van te maken.
 
De oudst bekende “Stadspost” dateert van 1865 in Amsterdam, Den Haag
en Rotterdam. De “moderne” stadspost werd rond 1969 erg populair en

startte in Leeuwarden. Zo heb je daar nu het hoofdkantoor van FRLPost.nl. dat op 1 januari 1993 startte.
Het is met name bedoeld voor de regio Fryslân met 70 postpunten, maar bezorgt ook buiten Friesland
door samenwerking met andere vervoerdiensten. Ook FRLPost geeft postzegels uit.
r.k.

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

15



Briefkaarten van Nederland
 
Als verzamelaar van postwaardestukken en met name van biefkaarten met zegelindruk van Nederland
wil ik graag een bijdrage leveren aan de periodieke uitgave van de ‘Oosterhouter Post’.
 
Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw verzamel ik deze briefkaarten. Aanleiding daarvoor was
een artikelenserie over de geschiedenis van de briefkaart in het Maandblad voor Philatelie. Deze artikelen
met als titel ”het veranderde gezicht van de briefkaart” werden geschreven door de bekende filatelist en
publicist Cees Stapel. De serie werd in 1992 in brochurevorm uitgegeven onder dezelfde titel. (ISBN nr.
90-74572-01-4)
 
De meerwaarde van een verzameling briefkaarten is dat naast zegel en stempels ook het verhaal op de
briefkaart een belangrijke bron van informatie kan zijn. Wellicht kan ik in een vervolgartikel hier op te-
rugkomen.
 
De posterijen hebben vanaf de beginperiode regelmatig briefkaarten uitgegeven die bedrukt waren met
een zegel die niet als afzonderlijke postzegel werd uitgegeven. (afbeelding 1) Het omgekeerde is uiteraard
niet het geval. Van iedere uitgegeven postzegel is gelukkig geen briefkaart gemaakt!
 
De eerste briefkaart van Nederland verscheen op zondag 1 januari 1871. (afbeelding 2) De kaart was
bedoeld voor binnenlands gebruik. Omdat de tarieven voor verzending van post naar het buitenland van
land tot land verschillend waren, werden ook briefkaarten zonder zegelindruk uitgegeven.
 
De afzender diende deze kaarten tegen brieftarief met postzegels te beplakken. U begrijpt dat dit regel-
matig verkeerd ging. (afbeelding 3)
 
Van de eerste briefkaart van Nederland zijn op dit ogenblik ongeveer 35 kaarten bekend die verstuurd
zijn op de eerste dag van uitgifte.
 
De laatste door de post uitgegeven briefkaart van Nederland verscheen eind 2016 en werd uitgegeven
als cadeau bij aankoop  van de postzegeljaarcollectie. (afbeelding 4) Een korte tijd werd deze kaart in
een serie van vier kaarten verdeeld over de vier rijksdelen van ons land (Nederland, Aruba, Curaçao  en
Sint Maarten) te koop aangeboden door de Filatelistische Dienst in Groningen. (de huidige PostNL-webshop)
 
Naast briefkaarten van Nederland met ingedrukt zegel, verzamel ik poststukken verstuurd vanuit of naar
Made en Drimmelen. Het oudste poststuk dat ik in mijn bezit heb is een briefomslag verzonden op 30
oktober 1833 vanuit Dordrecht en bestemd voor de toenmalige burgemeester van Made en Drimmelen
dhr. A. du Bois. Deze was burgemeester van 25 augustus 1825 tot 21 oktober 1841. Made had in 1933
nog geen eigen postkantoor. Daarom werd de brief op de achterzijde voorzien van het aankomststempel
Geertruidenberg waar Made in die tijd toe behoorde. (afbeelding 6) Pas op 1 januari 1855 werd in Made
een zgn. bestelhuis gevestigd. 
 
Gerard Beckers

Afbeelding 1
Geïllustreerde briefkaart die in een serie van 14 werd
uitgegeven in september 1924. De ingedrukte zegel
van 12 ½ cent is in deze vorm niet als afzonderlijke
postzegel verschenen.

 
Afbeelding 2
De eerste briefkaart van Nederland bestemd voor
binnenlands gebruik in de waarde van 2 ½ cent.
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Afbeeldig 3:
Briefkaartformulier zonder zegelindruk verzonden
op 13 april 1875 van Amsterdam naar Hamburg. De
kaart is niet voorzien van een postzegel. De afzen-
der spaarde zich hiermee 10 cent uit (buitenlandta-
rief voor Duitsland. bedroeg 10 cent) Er werd geen
strafport in rekening gebracht.

 
Afbeelding 4
De laatste door PostNL uitgegeven briefkaart. Als
postzegel is de grutto als nationale vogel afgebeeld.

 
Afbeelding 5:
Briefomslag verzonden op 30 oktober 1833 van
Dordrecht naar Made via het postkantoor Geertrui-
denberg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Vervolg: Briefkaarten
van Nederland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In november 2007 introduceerde Reinder Luinge de Digitale Nieuwsbrief.
Eerst alleen voor de OVVP-leden en bevriende relaties (bijna 500 abonnees), maar in 2010 heeft de KNBF
dit initiatief overgenomen (ongeveer 3000 abonnees!!!). In juni a.s. verschijnt nr. 150 van de OVVP-
Nieuwsbrief. Een felicitatie aan het adres van Reinder zeker waard, maar vooral ook veel dank voor zijn
inzet om iedere maand weer een Nieuwsbrief te publiceren met interessante artikelen en wetenswaar-
digheden. (In juni verschijnt ook nr. 98 van de KNBF-Nieuwsbrief.)
Reinder, nogmaals proficiat. Ga zo nog lang door.
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Kinderzegels 1974
 
Wim Smits was rond de jaren 70
docent aan de Academie voor
Beeldende Kunsten ST. Joost in
Breda. Hij was de kleinzoon van
ene Gerardus van Bruggen die
eind 1800 in een boerderij
woonde in Haarlemmerliede (bij
Amsterdam). Wim kwam in het
bezit van een fotoboek van de
familie Van Bruggen met foto’s,
gemaakt rond 1900.
 
Op St. Joost studeerde (periode
1968-1973) Antoinette (Lucas-
sen) van Oeffel . Zij was een
leerling van Wim Smits. Toen zij

ongeveer 18 jaar was (1969) wilde zij deelnemen aan een prijsvraag voor het ontwerpen van een serie
kinderpostzegels voor de Nederlandse PTT. Zij had een idee om te gaan werken met oude portretten en
vroeg haar docent hoe zij daar aan kon komen. Hij herinnerde zich het fotoboek van zijn opa en gaf het
haar. Antoinette viel in de prijzen in 1969 maar de PTT besloot haar ontwerp te reserveren voor 1974.
Dit was het jubileumjaar voor de (50ste) Kinderpostzegels. Men wilde een “link” leggen naar “de goeie
oude tijd".
 
De afbeeldingen waren bedoeld als anonieme afbeeldingen,
maar toen de zegels in 1974 uitkwamen bleken van de gepor-
tretteerden er nog enkele in leven te zijn en zo kregen de
anoniemen een naam. Op de 45-centszegel staan de zussen
Sjaan en Ans van Bruggen, op de postzegel 6 en 5 jaar oud.
Toen de postzegel uitkwam in 1974 leefden zij nog, waren
gehuwd en inmiddels 77 en 76 jaar oud. Zij verkochten de
eerste zegels aan Mr. Harry van Doorn, minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk. Zij konden vertellen wie er
op de andere zegels staan. 
 
De jongen met hoepel was oom Gerrit (van Bruggen), jarenlang
slager in Rotterdam en overleden in 1968. Op de 35-cent-zegel
staat Jo (van Bruggen), melkhandelaar in Rotterdam, samen
met zijn oudere zusje Dora; beiden overleden voor uitgifte van de postzegels, evenals het zittende
meisje, een verre nicht.
 
Antoinette van Oeffel was in de periode 1995-2013 werkzaam als graphic designer (productontwikkelaar)
bij Philips Design. Zij is nu 67 jaar en gehuwd met Henk Lucassen. In 2015 schreef en illustreerde zij het
kinderboek “De kinderpannenkoek”.
 
Bij toeval kwam ik ook een alternatieve serie tegen. Zie hieronder. Wie dit zijn of waarom  deze zegels
juist niet zijn uitgegeven, heb ik niet kunnen achterhalen.
r.k.
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Van Dieten Postzegelveilingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV
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 PV Breda
 
POSTZEGELRUILBEURZEN 2018
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data:
6 mei, 10 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!
Vrij parkeren!!
        
LEDENBIJEENKOMSTEN 2018:

De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elke maand, behalve in juli en augustus.
In Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.
 
RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2018:
Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf Hendrik
III plein 168, Breda op de volgende data:
19 mei, 16 juni, 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
 

125 jaar Nationale Federatie van Brandweer in
Luxemburg in 2008
 
Op 14 januari 1883 richtten in Diekirch vijf en veertig groepen brandweer-
lieden uit Luxemburg een federatie van brandweerkorpsen op in. Deze
federatie, verdeeld in dertien kantonnale organisaties heeft nu 183
groepen als lid, zowel professionele als vrijwillige korpsen, waarbij in totaal
meer dan 9.000 brandweerlieden zijn aangesloten. In 1900 was Luxem-
burg medeoprichter van de Internationale Federatie van Brandweerlieden

de CTIF (International Federation of Fire-
fighters), waarvan op dit moment 150
landen lid zijn.  Een afdeling voor aspirant
brandweerlieden werd opgericht in 1965,
tijdens het Hesperange Congres. Deze afdeling heeft nu 1600 nieuwe
brandweerlieden die onder andere worden getraind in eerste hulp verle-
ning.
 
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
in 1983 werd al een serie postzegels uit-
gegeven. De festiviteiten voor het 125

jarig bestaan werden gestart in 2007 met de organisatie van een Nationaal
Congres en een CTIF Congres in Mondorf-les-Bains. De officiële sluiting
van de feestelijkheden vond plaats op 13 december 2008 in Niederfeulen
door het Hoofd van de Begunstigers van de Nationale Federatie, Zijne
Koninklijke Hoogheid Groothertog Jean.  Ter gelegenheid van het 125 jarig
bestaan werd een serie postzegels ter waarde van   2,80 uitgegeven,
ontworpen door Eugène Kalmus, in velletjes van 10 zegels van ieder 30x40
mm.
 
 

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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  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
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