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 LET OP: de ledenbijeenkomsten in februari en in maart zijn niet op woensdagavond maar op              donderdagavond; dus donderdag 20 februari en donderdag 19 maart. 



Corresponden-tieadres
Oosterhoutse Vereniging vanPostzegelverzamelaars,J.E. Dijkhuis, Vondelinghof 3,4908 DV OosterhoutE-mail: secr.ovvp@gmail.comBankrekeningNL96ABNA0409765244  t.n.v.Oosterhoutse Ver Postzegwww.oosterhouterpost.nlDe contributie bedraagt € 31,-per jaar (huisgenoot € 12,50). 

Postzegelbeurzen

            - 4 januari
            - 1 februari 
            - 7 maart
            - 4 april
            - 2 mei
            - 6 juni
            - 5 september
            - 3 oktober
            - 7 november
            - 5 december

Deze worden gehouden op deeerste zaterdagmiddag van demaand inWijkcentrum De Bunthoef,Bloemenhof 2, OosterhoutTel: 0162 – 432738Van 13.00 - 16.00 uur.

De data voor 2020 zijn:

Soosmiddag
De soosmiddag vindt plaatsin de Bunthoef te Oosterhoutop de laatste woensdag van demaand - met uitzondering vande maanden juli, augustus endecember - van 13.30 tot 16.00uur. De middag staat onderleiding van Cees Pijpers. Ieder-een die wil ruilen is welkom. Deentree is gratis. De data voor 2020 zijn:29 januari - 26 februari - 25maart - 29 april - 27 mei - 24juni - 30 september - 28 okto-ber - 25 november. 

Ledenbijeen-komsten

De data voor 2020 zijn:  
      - 15 januari   
- Donderdag 20 februari  
- Donderdag  19 maart  
      - 15 april   
      - 20 mei   
      - 17 juni   
      - 16 september   
      - 21 oktober   
      - 18 november   
      - 16 december   

 Onze ledenbijeenkomsten zijnop de derde woensdagavondvan de maand in de zaal vanCamping 't Haasje, Vijf Eiken-weg 45, Oosterhout. (Dorst). Infebruari en maart donderdag!Tel: 0161 - 411626.Zaal open: 19.00 uurVergadering: 20.00-±22.00 uur. 

 

Leden ServiceDienst
J.A.G. Hofkens0162-454448jhofkens@ziggo.nl 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter  P.C.M. Hendrickx   0161-455996 petercmhendrickx@home.nl
Vice-voorzitter  C. Pijpers   0162-432738 ceespijpers@casema.nl
Secretaris  J.E. Dijkhuis   06-24897894 secr.ovvp@gmail.com
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

 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
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 Van de voorzitter
 Beste postzegelvrienden, Alweer een jaar voorbij, wat gaat het snel. 2019 was een mooi jaar vooronze vereniging. De laatste bijeenkomst in de Bunthoef met meer dan 70bezoekers, en onze laatste clubavond op 18 december met meer dan 80aanwezigen, waren weer een groot succes. Op de laatste bijeenkomst van het jaar hebben we even stilgestaan bij hetoverlijden van enkele leden en hebben we ook nieuwe leden verwelkomd.Ik mag met trots zeggen dat we nog steeds een geweldig actieve club zijn.Dit is natuurlijk niet alleen een verdienste van ons bestuur maar zekerook van alle medewerkers die allen op hun manier een steentje bijdragenaan het succes van de O.V.V.P.
Onze bijeenkomsten in de Bunthoef op zaterdag worden elke maand erggoed bezocht en ook de ledenbijeenkomsten op woensdag bij ’t Haasjewaren het afgelopen jaar elke maand erg gezellig, met gemiddeld 45aanwezige leden. Ook in het nieuwe jaar gaan we hiermee op dezelfde voet verder. Hierbij nodig ik u danook graag uit voor alle activiteiten in 2020. Vanaf deze plaats wil ik U allen en in het bijzonder alle bestuursleden en medewerkers, hartelijkdanken voor hun inzet. Ik hoop dat we ook in het nieuwe jaar weer op jullie mogen rekenen.Ik wens U en uw familieleden namens het gehele bestuur een erg fijn postzegeljaar, maar vooral een -gezond en gelukkig 2020. Uw voorzitter,Peter Hendrickx
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Agenda
voor de bijeenkomsten van woensdag 15 janu-ari en DONDERDAG 20 februari in Camping 'tHaasje, Vijf Eikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 -411626. Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.     1.     Opening door de voorzitter  2.     Mededelingen  3.     Verslagen ledenbijeenkomsten      4.     Wat verder ter tafel komt  5.     Rondvraag  6.     Quiz  7.      Veiling 460 (jan.) - 461 (febr.): 150 kavels  8.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels  9.     Sluiting 

 Onze leden
In november is Eddie Nooyen uit Oosterhoutop 75-jarige leeftijd overleden. 15 jaar geledenreeds overleed zijn vrouw Clazien. Eddy wassinds 14 maart 1997 lid van onze vereniging.Hij was een trouw bezoeker van onze veilingenen nam deel aan de rondzendingen.Hij was een echte levensgenieter. Hij hield vanuit eten gaan. Naast postzegels verzamelen washij ook een biljartliefhebber, hield van kaartenen ging graag met zijn teckel Rocky naar debossen. We wensen zijn familie sterkte toe. 

Onze leden
 Op 13 november heeft deheer Willem van der Lindenuit 's Gravenmoer zich aan-gemeld als nieuw  liden 9 december de heer Petervan den Bemt uit Teterin-gen. Hartelijk welkom bij onze vere-niging en veel postzegelplezier. 
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 Bij de voorkant
In de prachtige tuin van Floralia aan de Beneluxweg in Oosterhout staateen theehuisje, een nostalgisch houten bouwwerkje. Het hoort bij degeschiedenis van Oosterhout. Voorheen stond het – sinds 1864 - in detuin van de familie Van Beek die hoorde bij hun prachtige villa “Mathilde”aan de Waterloostraat. Maar deze villa – met nog enkele andere – moestverdwijnen en plaatsmaken voor het Cultureel Centrum de Bussel en hetGolden Tulip Hotel. Gelukkig kon het theehuisje bewaard blijven. In 1978adopteerde Stichting Floralia Oosterheide van de gemeente het  toen alruim 100 jaar oude theehuisje (1864) en werd het in zijn volle omvangovergeplaatst en in 1992 weer in gebruik genomen. In 1999 kreeg hetnog een grote opknapbeurt door vrijwilligers. Per 1 januari 2018 hield de Stichting Floralia Oosterheide, opgericht in1969, op te bestaan. De Floraliatuin kwam - met het theehuisje - inhanden van Prospects@work, die op Foralia vele activiteiten organiseert.In de ruimte onderhet theehuisje issinds kort een bier-brouwerijtje geves-tigd door de Oosterhoutse hobbybrouwers De lastigeBroertjes. De speciale Oosterhoutse bieren zijn ver-krijgbaar op het terras van Floralia.   Bij het 25-jarig jubileum van onze vereniging is eenenveloppe en een OP uitgegeven met daarop eenafbeelding van het theehuisje.  ***********************************************************************************

Ledenbijeenkomst 20 november 2019
 De bijeenkomst werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van welkom voor de 46aanwezigen. De voorzitter gedenkt het overlijden van de heer E. Nooyen met een ogenblik van stilte ternagedachtenis. Verder kan hij als nieuw lid verwelkomen de heer W. Van der Linden uit ’s-Gravenmoer. Dan nog een bijzonder woord van welkom aan de heer Hans Kraaibeek, voorzitter van de KoninklijkeNederlandse Bond van Filatelistenverenigingen K.N.B.F., die de vergadering als gast zal bijwonen. -  De notulen van de ledenbijeenkomsten van september en oktober zijn inmiddels gepubliceerd in deOP. Ze worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.-  De penningmeester verzoekt de aanwezige leden de contributie voor 2020 te willen voldoen. De con-tributie voor 2020 is vastgesteld op € 31,00 (zoals voorgaande jaren).-  De Brabantse Verzamelaardag in Etten-Leur is zaterdag 16 november 2019 door een aantal van onzeleden bezocht. Het bezoekersaantal viel tegen. Ook werden weinig andere zaken aangeboden, alleenpostzegels. Bovendien veel klachten over de parkeervoorzieningen.-  De heer Kraaibeek (voorzitter K.N.B.F.) vraagt het woord. Hij is speciaal naar de vergadering gekomenom Reinder Luinge de KNBF-Bondsspeld op te spelden. (Zie elders in dit blad.) De quiz kon – helaas – door defecte apparatuur geen doorgang vinden. Hierna volgde de veiling met de afrekening. De toto werd gewonnen door – en dat is tot nu toe uniek –twee personen n.l. de herenRinus van Riel en Hans van Strien, die de prijs moesten delen. ***************************************************************************************** Ledenbijeenkomst 18 december 2019
 De bijeenkomst werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van welkomvoor de  82 aanwezige leden en hun introducees .
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 KNBF-bondsspeld voor Reinder Luinge
 Op 20 november 2019 was de heer Hans Kraaibeek(voorzitter K.N.B.F.) aanwezig op onze ledenbijeen-komst. Zogenaamd op “werkbezoek”, maar hij wasspeciaal naar de vergadering gekomen om Reinderde KNBF-Bondsspeld op te spelden. Reinder is 25 jaar lid van onze vereniging. In 2007werd hij voorzitter tot 18 april 2015. In de periodemei 2013 tot eind 2019 was hij secretaris. In 2017gaf hij reeds aan af te willen treden, maar dat konpas plaatsvinden eind 2019, het jaar waarin hij 80jaar werd. Hij vond het tijd om af te treden: Jongerenmoeten het werk maar overnemen met nieuweideeën. Ondanks zijn leeftijd had Reinder overigensvolop ideeën en heel veel inbreng in het bestuur. Hijwas een prima voorzitter en secretaris en een primamens om mee samen te werken. Zijn ideeën en opmerkingen zullen we missen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2010 van deKNBF is Reinder benoemd als bondsbestuurder metals functie Commissaris Pers en Publiciteit. Later isdat  Commissaris Communicatie geworden. Tot opheden maakt hij nog steeds deel uit van het bestuuren hij verzorgt nog steeds de KNBF-Nieuwsbrief enook de OVVP-Nieuwsbref, in afwachting van eenopvolger. In november 2007 introduceerde hij de DigitaleNieuwsbrief. Eerst alleen voor de OVVP-leden enbevriende relaties, maar in 2010 heeft de KNBF ditinitiatief overgenomen. In november 2019 had hij176 Nieuwsbrieven voor onze vereniging verzorgd eninmiddels 115 voor de KNBF. De Nieuwsbrievenworden met veel succes onder een groot aantal fila-telisten verspreid. Reinder, van harte proficiat met je zeer verdiende onderscheiding. Het ga je goed! Het bestuur van de OVVP 

  
- De  voorzitter  gedenkt  het  overlijden  van de leden  van  het  afgelopen  kalenderjaar    met een ogenblik van stilte ter nagedachtenis.     - Verder  een  dank  aan  alle  leden  die  zich  bijzonder  hebben  ingespannen  voor  devereniging.   - De voorzitter vraagt aandacht voor de contributie: ruim 40 leden hebben deze nog niet voldaan.          - De jubilarissen van dit jaar worden in het zonnetje gezet en ontvangen een presentje vande voorzitter.- De einduitslag van de quizzen van dit jaar worden bekend gemaakt: Op de derde plaats is geëin-digd: Dhr. Govers, als tweede Dhr. van Gorkom en op de eerste plaats is geëindigd Dhr. Luinge.-Hierna volgt de  veiling met de afrekening. De toto werd gewonnen door Dhr. Zopfi.    Na de pauze werd de door Dhr. Hofkens op voortreffelijke wijze voorbereide loterij gehouden. Er warenweer prachtige prijzen en het geheel werd heel erg gewaardeerd door de aanwezigen zoals uit het applausbleek.              Aan het slot werd Dhr. Luinge als aftredend bestuurslid door de voorzitter  bedankt voor het vele werkdat hij ten behoeve van de vereniging heeft verzet. Sluiting: Rond 23 15 u kon de voorzitter de bijeenkomst sluiten. ************************************************************************************    
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 18 december: Naast quizmaster Jan-Dirk de Koningde winnaars: de heren R. Luinge (1ste),  P. Govers(2de), G.v.Gorkom 3de.

 18 december: Voorzitter P. Hendrickx omringd doorde jubilarissen (v.l.n.r.): de heren R. Luinge (25jaar), J. Langendoen (25 jaar), R. Roelofs (40 jaar),

  18 december: De prijzentafel van Joop Hofkens  voor de Kerstloterij.   

  18 december: Kerstbijeenkomst in 't Haasje.      PV Breda
 POSTZEGELRUILBEURZEN 2020.In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499.Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data:  5 januari, 2 februari. Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig.Toegang gratis!! Vrij parkeren!! LEDENBIJEENKOMSTEN 2020De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elkemaand, behalve in juli en augustus. In Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.De data zijn: 28 januari, 18 februari. RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2020Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf HendrikIII plein 168, Breda op de volgende data: 18 januari, 15 februari.Ruiltafels en semi-handelaren zijnaanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.

Informatie website:www.pvbreda.nl  - info@pvbreda.nl 
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Wim van der Veeken – 40 jaar lid
 Als ik eind november naar Wim ga voor een inter-viewtje is zijn woonkamer, en ook zijn tuin, helemaalal in de kerstsfeer. Vele prachtige kerststallen enandere versieringen. Zelfs de heerlijke koffie krijg ikuit een kopje met een kerstboom erop. Maar ookSinterklaas is aanwezig. Wim heeft 51 jaar in Made gewoond, daarna is hijnaar Breda verhuisd en sinds 2 jaar woont hij inHeusdenhout. In die 2 jaar heeft hij zijn voor- enachtertuin op een deskundige manier ingericht metbijzondere boompjes, planten, enz. Een lust voor hetoog. Van beroep is Wim taalkundige met een voorliefdevoor de Middelnederlandse 16e en 17e-eeuwse lite-ratuur. Vanaf 31 oktober 1976 was hij werkzaam inhet onderwijs. Hij begon in de School met de Bijbel in Raamsdonksveer en daarna in de St. LaurentiusMEAO (thans R.O.C.) in Breda.  Van oorsprong docent Nederlandse taal; daarna voornamelijk Redigeren,Burgerschap, Loopbaan- en BPV-begeleiding (Beroeps Praktijk Vorming), tot  zijn pensionering op 9 ja-nuari 2017. In de jaren 70 verzamelde Wim al postzegels, maar hij verkocht ze en schafte een2de hands auto aan. Maar eind 1979 - zomer 1980 had Wim verkering met Christa,de dochter van Mevr. Schneider die in die tijd secretaresse was van onze vereniging.Wim was toen al geïnteresseerd in alles wat met Sinterklaas te maken had. Christahad in zijn colbert een zakje met sinterklaaspostzegels gestopt en zo is hij weer metpostzegels verzamelen begonnen. En via mevr. Schneider werd hij op 23 januari1980 lid van onze vereniging. Christa was een hele lieve meid, zegt Wim, en hij heeftdankbare herinneringen aan de fijne familie. Zijn hele collectie is gebaseerd op hunenthousiasme m.b.t. postzegels. Aanvankelijk verzamelde hij zegels van Israël en het Vaticaan en de motieven: herten, sprookjes enkerstzegels.  Later kwamen daarbij: Sinterklaas, walvissen en dolfijnen, Jheronimus Bosch, Efteling,prehistorische dieren, postwaardestukken Breda, carnaval. Stuk voor stuk mooie verzamelingen metbijzondere stukken.  Op mijn vraag wat hij zijn mooiste postzegel ofverzameling vindt, kan hij moeilijk een keuze maken.Maar heel apart is de enveloppe van Nieuw-Zeelandm.b.t. Antarctica. Wim had op de NVPH-tentoonstel-ling van 1988 een prijs gewonnen en kocht daarvoordeze enveloppe met de handtekeningen van de be-manning van de "Greenpeace", het Antarctica-expe-ditieschip (gekocht nadat de Rainbow Warrior totzinken was gebracht door de Franse geheime dienstin 1985). Ook bijzonder is de enveloppe met stempels van m.s. Willem Barendsz I op 31 mei 1951 op de Zuidelij-ke Oostzee. Het voormalige tankschip Bloemendaal was omgebouwd tot – het eerste - walvisverwerkings-bedrijf. En op het schip was een eigen postkantoor met een eigen stempel.

Wim is carnavalshistoricus. Hij gaf diverse lezingenzoals ‘Vrouwen en Carnaval’, en ‘Maskerade-oproe-ren’. Hij is nauw betrokken bij het carnavalsgebeuren.Zo werd hij in 2003 in Made nog geridderd door deCarnavalsvereniging “De Mayenèrs” waar hij archi-varis was van carnavaleske attributen. Hij is be-stuurslid en voorzitter van de Commissie Expositiesvan het Kielegats Carnaval Museum in Breda ge-
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weest. Ook van Kielegat kreeg hij een onderscheiding. Nu is hij ook nauw betrokken bij het Speelgoed-en Carnavalsmuseum "Op Stelten" als archivaris en gastheer. Ook is Wim een groot Suske en Wiske-fan. Hij heeft alle Suske en Wiske-boeken in zijn verzameling. inMade had hij een museum. De Gouden Cirkel, heette het. Een particuliere instelling ter conservering van“Suske en Wiske-verhalen." Dit was de voorloper van het Provinciaal  “Suske en Wiske” – kindermuseumin Heide-Kalmthout. Hij heeft van de echte tekenaar van de stripboeken ruim30 jaar geleden een kopie van een kaft gekregen. Het origineel is verlorengegaan, maar nu is er een nieuwe Suske en Wiske uit (De raap van Rubens)met juist die ene kaft van Wim. (Zie foto.) Een van zijn verzamelingen betreft beeldjes van heiligen en schijnheiligen.Van 11 oktober tot 30 april 2020 is daarover een tentoonstelling in MuseumDe Roos in Geertruidenberg. Maar hij heeft naast de postzegels ook beeldjese.d. van Sinterklaas, Heiligen, Carnaval en Kerstmis, waaronder een mooieverzameling van papieren uitklapbare kerststallen. Hij is ook verbonden aan Ulvenhart Klassiek op het Landgoed Ulvenhart inUlvenhout. Dat biedt een podium aan jong getalenteerde topmusici om hun talenten te kunnen tonen aande maatschappij. Maandelijks zijn er uitvoeringen. Ulvenhart Klassiek maakt deel uit van het concoursPodia Klassiek, bestaande uit elf locaties. 
Wim weet ontzettend veel en enthousiast te vertellen over zijn vele verza-melingen en activiteiten. Ik werd er soms stil van. Maar die stiltes vulde Wimwel op. Hij is best tevreden over onze vereniging ook al neemt hij weinigdeel aan onze activiteiten. Hij is blij met het blad Filatelie, de Nieuwsbrief ende OP, waarin hij al vele malen een artikel plaatste. Dat er nog vele mogenvolgen.                                                                                                          r.k.Foto (met toestemming geplaatst): Ron Magielse ***************************************************************************************  Carnaval

Carnaval is dit jaar op 23februari en de dagen eromheen. In 1995 is hetGenootschap der Volledi-gen in Oosterhout opge-richt. Iedereen die in het bezit is van alle Oos-terhoutse carnavalsinsignes vanaf 1956, magzichzelf Volledig noemen. Omdat’56 wel een lastig te vinden jaaris, mag iemand de titel Incom-pleet Volledig dragen als die alleinsignes vanaf 1957 bij elkaargespaard heeft.Het motto voor 2020 is "Ne mooielach doet glimme", uitgebeeld inhet carnavalsinsigne.Dit beeld heet Hatsiekedee; het is een bronzen hoofd van een naren staat op de Markt in Oosterhout. Vlak voor carnaval en rond deElfde van de Elfde wordt voor het beeld een kranslegging gehouden.  

Onze Nieuwsbrief
 Naast de Oosterhouter Post verschijnt ook onze maandelijke gratis Nieuwsbrief, een mededelingenbladmet informatie over zaken die spelen binnen de vereniging,  bestemd voor de leden van de verenigingen belangstellenden. Opgeven voor een (gratis) abonnement via secr.ovvp@gmail.com. De Nieuwsbriefis ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. 

Foutjes

 Rechts geen afbeelding hoofd.

        Rechts de gezakte 3. 
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Gevraagd:
 - Hebt u misschien een mooie enveloppe met speciale zegels of een verhaaltje om in de OP te plaatsen?- Of hebt u een artikel over uw verzameling of een ander postzegelonderwerp?- Of hebt u suggesties voor de OP?Neem dan contact op met: Rien Kooiman 0162 314956 of rien.kooiman@kpnplanet.nlBij voorbaat dank. 

Vraag en aanbod
 In deze rubriek kan ieder lid van onze vereniging,uitsluitend voor particulier gebruik, gratis een ad-vertentie plaatsen. Bijv. "Gezocht", aangeboden,ruilen.... Het moet wel betrekking hebben op postzegels, dusniet een advertentie voor de verkoop van uw cara-van e.d. Inleveren bij Rien Kooiman(rien.kooiman@kpnplanet.nl) 
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DUBBELTJESTAFELOp de woensdagavond van 15 januari liggen de volgende boeken ter inzage:Nederland - Nederlandse Aantillen - Nederlands Indië - Suriname - Indonesië - België -Frankrijk - Duitsland - Duitse staten - DDR - Berlijn - Engeland - Ierland - Kanaaleilanden

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

1 Diversen Stockboek 64 blz zwart 5,00

2 Monaco stockboek  g 20,00

3 Frankrijk stockboek g 20,00

4 Motief Religie stockboek p 7,50

5 Eng. Kolonien stockboek p 5,00

6 Wereld stockboek g 5,00

7 Nederland FDC's 171-219 in Davo 5,00

8 Diversen opbergmap brieven 2,60

9 Diversen leeg brievenalbum 2,00

10 Diversen Blanco album Importa 2,60

11 Ned.Overzee Album 715 zegels+32 blok. o/g 15,00

12 Diversen stockboek 32 blz zwart 6,00

13 Bundespost stockboek 585 zegels p 370,00 4,00

14 Berlijn stockboek 1954-1990 p 900,00 25,00

15 Diversen stockboek 48 blz 6,00

16 Nederland stockboek series, bl.v.4 p 580,00 10,00

17 Nederland Collectie in Davo christal p 900,00 35,00

18 D.D.R. Davo 1975-1990 p 750,00 50,00

19 Diversen Nederland catalogus 2014 1,00

20 Diversen Nederland catalogus 2018 2,00

21 Nederland stockboek g 3,00

22 Nederland stockboek p/g 3,00

23 Nederland stockboek p 3,00

24 Nederland nr 17 o 25,00 4,00

25 Nederland nr 18 kamtanding o 100,00 12,00

26 Nederland nr 43 o 25,00 4,00

27 Nederland nr 41 o 20,00 3,00

28 Nederland nr 45 o 20,00 3,00

29 Nederland 141-143 o 16,00 2,60

30 Nederland 237-238 o 5,00 1,40

31 Pruissen nr 2-4 g 55,00 5,00

32 Wurttemberg Dienst 241-250 o 22,00 3,40

33 Wurttemberg Dienst 144-49+272-81 o 27,00 3,00

34 Duitse Rijk 53-62+98-104 g 39,00 2,20

35 Duitse Rijk 370x-371x g 20,00 2,40

36 Duitse Rijk 430-434 g 190,00 28,00

37 Duitse Rijk 556-564 g 160,00 24,00

38 Memelgebied nr 9-13 o 46,00 8,00

39 Memelgebied 108-120 o 13,00 2,40

40 Memelgebied 124-128 g 50,00 8,00

41 Belgie spoorweg 378-397 g 6,50 2,00

42 Wereld diversen in album g 10,00

43 Nederland/Indie stockboek g 5,00

44 Nederland jaarsets 1993+1997 p 100,00 4,00

45 Belgie Collectie vogels in spec.alb. g 25,00

46 Nederland album waarbij briefkaart 134 g 25,00

47 Nederland Davo automaatboekjes 5,00

48 Nederland jaarset 2000 p 92,00 4,00

49 Duitsland pakketkaart bes 5,00

50 Nederland kinderkaart met 596-600 g 9,00
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                               WAAG OOK EENS EEN GOKJE.  DOE MEE MET DE TOTO.                              VOOR 25 CENT KUN JE DE HELFT VAN DE INLEG WINNEN!                

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

51 Nederland 141-143 p 35,00 5,00

52 Nederland 199-202 p 45,00 6,00

53 Nederland nr 278 p 80,00 12,00

54 Nederland 283-286 p 90,00 13,00

55 Nederland 293-295 p 15,00 1,80

56 Nederland 325-326 p 25,00 3,00

57 Nederland 350-355 p 50,00 7,00

58 Nederland blok 402B Legioen p 160,00 25,00

59 Nederland blok 403B Legioen p 130,00 20,00

60 Nederland 474-489 p 195,00 28,00

61 Duitsland 3 stockboeken g 5,00

62 Duitse Rijk stockboek 10,00

63 Duitse Rijk blokken 7 + 11 o 124,00 8,00

64 Italie stockboek g 5,00

65 Wereld stockboek p/o  3,00

66 Indonesie stockboek 3,00

67 Ceylon stockboek g 2,60

68 Wereld stockboek 2,00

69 Italie stockboek 2,00

70 Wereld map met enveloppen 2,00

71 Australie/N.Zeel. 2 stockboeken g 10,00

72 Wereld 3 stockboeken g 3,00

73 Europa/Wereld 2 stockboeken g 3,00

74 Nederland 2 stockboeken veel series p/g 5,00

75 Nederland Collectie in Davo 1852-1982 g 25,00

76 Nederland 2 Davo's 1976-1982 p 5,00

77 Nederland Collectie in Davo 1940-1982 p 25,00

78 Nederland 8 PZB's w.o. 6E,9H,10A p 52,50 4,00

79 Nederland 8 PZB's w.o. 9H,10A,15A p 48,00 3,60

80 Nederland 10 PZB's w.o. 9H,11A,12A p 70,00 6,60

81 Wereld doos onafgeweekt g 2,60

82 Wereld doos FDC's ,1edag bladen g 368,00 4,60

83 Wereld doos (on)afgeweekt g 1,60

84 U.S.A. vellen1778,3136,3142,3151 o/g 47,00 7,00

85 Motief boek dieren en planten g 3,00

86 Motief boek kunst en cultuur o/g 3,00

87 Motief boek muziek en architectuur g 3,00

88 Oost Europa stockboek g 3,00

89 Slovenie Cept 2018 p 1,00

90 Nederland 199-202 g 13,50 1,60

91 Diversen stockboek blauw 10,00

92 Nederland 1894-1908 met tab g 21,00 2,60

93 Nederland nr 537 kort tandje g 20,00 2,00

94 Nederland 550-555 zomer p 52,00 5,00

95 Nederland brief A'dam-Pretoria bes 10,00

96 Nederland kaart St. Jan Den Bosch bes 5,00

97 Wereld stockboek g 5,00

98 Frankrijk brief naar Amerika bes 5,00

99 Nederland briefkaart O'hout-Breda bes 5,00

100 Engeland briefkaart Londen-Utrecht bes 5,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Nederland 356-373 p  190,00 40,00

102 Duitsland 117-120 g 170,00 15,00

103 Wereld 5 stockboekjes g 1,60

104 Nederland brief A'dam-New York 5,00

105 Duitsland stockkaart p/o/g 2,60

106 Nederland jaargangen 1966-1967 p  37,00 2,00

107 Nederland jaargangen 1968-1969 p 43,00 2,00

108 Spanje jaargangen 1966-1967 g 4,00

109 Spanje jaargangen 1968-1969 g 3,00

110 Nederland 2 series 1938-40 en 47-48 p 160,00 5,00

111 Nederland 8 stockkaarten g 2,00

112 Nederland nr 4-6 g 150,00 20,00

113 Nederland jaargangen 1962-1963 p 55,00 2,00

114 Nederland jaargangen 1964-1965 p 47,00 2,00

115 Nederland 20 series zomerzegels p 64,00 2,00

116 Nederland 20 series kinderzegels p 66,00 2,00

117 Spanje Jaargangen 1970-1971 g 3,00

118 Spanje Jaargangen 1972-1973 g 3,00

119 Wereld luchtpost/aanget.brieven 5,00

120 Duitsland stockkaart bloemen g 1,00

121 Spanje 3 Borek albums leeg 5,00

122 Spanje Collectie t/m 1990 in 3 Davo p/g 25,00

123 Spanje Collectie in Davo p/g 5,00

124 Spanje Davo album + 3 boeken p/g 5,00

125 Wereld grote doos onafgeweekt 2,00

126 Duitse Rijk 651-659 g 32,50 3,00

127 Duitse Rijk Blok 7 g 16,00 2,80

128 Duitse Rijk 743+803 g 31,00 3,80

129 Duitse Rijk 773-778 g 32,00 4,00

130 Duitse Rijk 746+814 g 30,00 3,60

131 Nederland brief hefschroefvliegtuig bes 20,00

132 Nederland ansichtkaart Gorssel bes 10,00

133 Nederland brief Haarlem-Calais bes 25,00

134 Wereld boek 25 brieven 10,00

135 Ierland boekjes w.o. 10 brieven g 10,00

136 Griekenland 4 brieven g 4,00

137 Wereld boek diversen g 5,00

138 Nederland vellen 1672+1706 p 22,00 5,00

139 Nederland FDC 54+55 bes 15,00 2,00

140 Benelux stockboek p/g 240,00 25,00

141 Duitse Rijk nr 13 g 750,00 75,00

142 Duitse Rijk nr 2 g 50,00 5,00

143 Duitse Rijk 63,64T1 en 65T1 g 71,50 7,00

144 Duitse Rijk 205-209+219-223 g 20,00 2,00

145 Duitse Rijk 140-153 g 35,00 3,60

146 Duitse Rijk 158-176 g 75,00 9,00

147 Duitse Rijk 370x-371x g 20,00 2,00

148 Duitse Rijk nr 700 g 13,00 1,60

149 Duitse Rijk nr 699 g 32,00 3,60

150 Duitse Rijk Dienst 114x-131x g 80,00 10,00

TOTAAL 1.202,90
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DUBBELTJESTAFELOp de donderdagavond van 20 februari liggen de volgende boeken ter inzage:Noorwegen - Zweden - Denemarken- Finland- IJsland - Staten van Rusland - Italië - Vaticaan- San Marino - Portugal - Zwitserland - Liechtenstein - Oostenrijk 

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

1 Rusland Stockboekje g 7,60

2 Motief schepen op kaarten g 20,00

3 Nederland FDC 220-343 10,00

4 Diversen leeg stockboek 64 bl zw. 5,00

5 Motief stockboek Olym.Spelen p 7,60

6 Motief blokken Michael Jackson p 2,00

7 Oostenrijk diverse blokken g 5,00

8 Duitse Rijk collectie in DAVO album g 20,00

9 Motief diversen op bladen 7,60

10 Engeland stockboekje g 2,60

11 Nederland stockboekje p 221,50 20,00

12 Nederland zilveren zegel 12,5 G g 5,00

13 Bundespost 4 toeslagseries g 32,50 5,00

14 D.D.R. 5 series g 71,50 5,00

15 D.D.R. 289-92 + 1174-78 g 50,00 4,00

16 Japan 2 series p 3,00

17 Ver.Naties Wenen + Kosovozegels g 2,00

18 Finsterwalde nr 1-12 p 2,00

19 Franse Zone nr 1-13 p 28,00 5,00

20 Oostenrijk Abstimmungsmarken p 80,00 10,00

21 Nederland 374-378+596-600 g 12,30 3,00

22 Nederland 1709 A-J g 7,00 1,60

23 Nederland 2246b+2247b g 40,00 7,00

24 Nederland 2581-2592 g 10,80 2,60

25 Nederland 2593-2602 g 9,00 2,00

26 Nederland 3362 A-F g 9,80 2,20

27 Nederland 3586 A-F g 7,10 1,60

28 Danzig nr 16-25 g 46,00 4,00

29 Danzig nr 21-25 + 50-52 o 8,00 1,60

30 Danzig nr 177-180 p 6,00 1,20

31 Danzig nr 251-255 g 32,00 6,00

32 Danzig nr 267-68+306-308 g 11,50 2,20

33 Duitse Rijk 664+672-672 g 15,00 1,60

34 Duitse Rijk 684-85 + 694 g 14,50 1,60

35 Duitse Rijk 689-691 g 16,00 1,60

36 Duitse Rijk 730-738 g 26,00 2,60

37 Duitse Rijk Z738-Z739 g 14,00 1,60

38 Duitse Rijk 744-746 g 24,70 3,00

39 Duitse Rijk nr 747 g 35,00 4,00

40 Duitse Rijk 748-750 g 22,50 2,60

41 Duitse Rijk 779-80+804-05 g 26,50 3,00

42 Duitse Rijk 813-814 g 37,00 4,00

43 Wereld stockboek 3,00

44 Belgie stockboek g 1,00

45 Midden Oosten stockboek g 2,00

46 Nederland FDC nr 23 60,00 3,00

47 Nederland nr 356-373 o 173,00 10,00

48 Wereld stockboek p/o/g 5,00

49 Nederland 346-349 o 544,00 50,00

50 Nederland Dienst 20-40 g 40,00 3,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

51 Nederland 556-560 o 90,00 7,00

52 Wereld doos met 10 stockboeken 5,00

53 Motief Voetbal+Zegel op zegel g 2,80

54 Nederland 4 maximumkaarten 2019 g 2,00

55 Faroer 42-46 + blok p 20,50 2,60

56 Wereld diversen in boek o/g 5,00

57 Motief schilderijen in boek g 4,00

58 oost Europa 600 zegels in boek g 3,00

59 Nederland Vincent van Goch g 21,00 2,60

60 Nederland 596-600 p 12,50 2,00

61 Nederland 641-645 g 22,00 3,20

62 Nederland 676-680 p 10,00 2,00

63 Wereld ringband met brieven g 7,60

64 Nederland FDC album 163-287 onb 10,00

65 Nederland Dag v.d. postzegel 2014 p 18,00 8,60

66 Nederland Vel 2424 p 3,80

67 Nederland Vel 2802 p 10,00

68 Duitse Rijk Dienst nr 65 g 600,00 60,00

69 Duitse Rijk Dienst nr 86 g 180,00 18,00

70 Diverse Landen 20 blokken p/g 70,00 5,00

71 Duitsland 20 Postzegelboekjes p 300,00 20,00

72 Nederland 40 Postzegelboekjes p 160,00 10,00

73 Nederland 36 Postzegelboekjes p 150,00 10,00

74 Nederland Collectie in Davo 1988-1993 p 150,00 8,00

75 Island Man 6 Postzegelboekjes treinen g 5,00

76 Island Man 5 Postzegelboekjes diversen g 5,00

77 Nederland Collectie in DAVO t/m1995 g 400,00 25,00

78 Indonesie stockboek g 5,00

79 Zweden stockboek g 5,00

80 Nederland vel 100 jaar KNMI p 4,00

81 Nederland Vel Kon.Huwelijk p 8,00

82 Nederland brief met zegel 259 g 10,00

83 Nederland Vel 2909 p 8,00

84 Nederland Vel 3108-3112 p 8,00

85 Nederland stockboekje dieren g 24,00 5,00

86 Nederland biefkaart portvrij 1920 g 5,00

87 Wereld 5 stockboekjes + 10 velletjes p/g 1,00

88 Nederland 379-391 +379A-D p 24,30 5,00

89 Nederland 350-353 p 43,00 6,00

90 Bundespost 147+153-154 g 65,00 6,00

91 Bundespost 150-152-155-162-166 g 64,00 3,00

92 Duitse Rijk 238-245 p 5,00 1,00

93 Duitse Rijk 233-234 g 60,00 5,00

94 Duitse Rijk 364-367 g 35,00 4,00

95 Duitse Rijk 403-406 g 65,00 7,60

96 Berlijn nr 42-60 g 50,00 5,00

97 Berlijn nr 64-67 g 40,00 5,40

98 Spanje jaargang 1974-1975 g 38,00 5,00

99 Spanje jaargang 1976-1977 g 30,00 4,00

100 Spanje stockkaart p 60,00 4,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Spanje 10 blokken 3756-66 p 34,00 6,00

102 Nederland brief uit 1933 met 2xnr 90 g 20,00

103 Nederland jaargang 1972-1973 p 45,00 2,00

104 Nederland jaargang 1974-195 p 39,00 2,00

105 Nederland 4 oude brieven g 8,00

106 Nederland V2424-28 + blok 2441 p 18,00 4,00

107 Wereld stockboek diversen 3,00

108 Nederland Collectie 1945-1973 p 10,00

109 Nederland FDC album met 149-248 10,00

110 Nederland FDC album met 249-359 10,00

111 Nederland FDC album met 371-429 20,00

112 Engelse Kolonien stockboekje 10,00

113 Zwitserland restant collectie 4,00

114 Italie collectie    25,00

115 Guernsey stockboekje 10,00

116 Wereld stockboek 10,00

117 Zwitserland maximumkaarten 5,00

118 Nederland nr 518-533 Juliana p 360,00 40,00

119 Nederland nr 534-535 Juliana p 275,00 30,00

120 Nederland nr 536 Juliana p 615,00 75,00

121 Nederland nr 537 Juliana p 410,00 45,00

122 Ijsland 6  blokken p/g 60,00 5,00

123 Joegoslavie 19 blokken p/g 160,00 10,00

124 D.D.R. zegels uit kinderblokken onb 40,00 5,00

125 Duitsland 22 blokken p 75,00 7,60

126 Oostenrijk stockboek 1983-2008 g 200,00 20,00

127 Duitsland Collectie in DAVO 1970-1990 p/g 300,00 10,00

128 Duitsland stockboek zegels/brieven g 5,00

129 Nederland 3069-3078 g 16,00 3,20

130 Nederland 3632-3641 g 17,00 3,40

131 Nederland 3726-3735 g 17,00 3,40

132 Nederland 3684-3693 g 17,00 3,40

133 Nederland 3658-3667 g 17,00 3,40

134 Spanje 2 blokken voetbal p 9,00

135 Belgie niet aangenomen ontwerp 5,00

136 Nederland Bak met FDC's onb 5,00

137 Spanje 4668-4672 12,50 4,00

138 Spanje jaargang 1961 g 38,00 4,00

139 Spanje vel paarden 1998 g 34,00 5,00

140 Spanje vel paarden 1999 g 44,00 6,00

141 Nederland Jaargang 1977-1978 p 22,00 2,00

142 Nederland Jaargang 1979-1981 p 26,00 2,00

143 Nederland brief uit 1883 met nr 19 g 25,00

144 Nederland Jaargang 1955 p 54,00 10,00

145 Spanje Jaargang 1979+1982 g 22,00 3,00

146 Berlijn nr 68-70 onb 130,00 22,00

147 Berlijn nr 126-127 (2x) p/g 15,50 1,20

148 Oud Duitsland Sachsen nr 8-11 g 65,00 6,40

149 Saargebied nr 50-52 onb 15,00 2,00

150 Saarland nr 297-298 onb 76,50 15,00

TOTAAL 1.208,20
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Martien van der Vorst – 25 jaar lid
 Deze keer ga ik op bezoek in de vogeltjesbuurt in Oosterhout waar Martienen zijn vrouw Wilma inmiddels al 25 jaar wonen. Daarvoor woonden ze21 jaar in Oosterheide. Ze hebben 2 dochters en sinds kort kleindochterEleonora, met wie ze heel gelukkig zijn. Na het voortgezet onderwijs gingMartien aan de slag als verkoper bij Mols Behang in de Ginnekenstraat teBreda. Na 8 jaar ging hij werken bij de Makro in Breda en bleef daar 38jaar, tot aan zijn  pensionering in 2007. Hij volgde veel vakcursussen enheeft op verschillende afdelingen gestaan als verkoper. Al op de lagere school is Martien begonnen metpostzegels verzamelen. Hij vond de zegels mooi. Hijging o.a. ruilen bij de paters kapucijnen in deSchorsmolenstraat in Breda. Toen hij 18 jaar wasverkocht hij zijn verzameling voor 200 gulden. Hijwilde graag een mobylette. Maar hij kreeg er spijtvan en begon opnieuw met verzamelen. In 1973trouwden ze en gingen in Oosterhout wonen. Maartoen verkocht hij wederom zijn verzameling en begonlater weer opnieuw, maar nu blijvend en op 8 januari 1995 werd hij lid – via debeurs – van onze vereniging. Martien heeft lang deelgenomen aan de rondzendingen en bezoekt trouw de beursop zaterdagmiddag en de soosmiddag. Aan de veilingen neemt hij niet meer deel.Hij vindt het te saai en het duurt z.i. te lang. Samen met Wilma gaat hij naarveel  rommelmarkten en ze kopen en verkopen via facebook en marktplaats. Inmiddels heeft hij een zeerruime verzameling. Zijn voornaamste verzamelingen zijn: Vogels, België, Nederland (tot 2002), en Polen.Maar ook: kerstzegels, kunst en religie. Sinds een jaar verzamelt hij ook ballonpost.  (In 1870 kwam, per ongeluk, de eerste ballonpostvlucht aanin Nederland, nabij Castelré bij Baarle-Nassau. Daar landde de Franseballon Archimède met post uit het door de Duitsers omsingelde Parijs.)Zijn verzamelingen zijn keurig verzorgd en een genot om naar te kijken.Ook een genot is het om te luisteren naar de vele verhalen van Martienen Wilma, met veel enthousiasme verteld, rondom het verzamelen. Maar Martien verzamelt niet alleen postze-gels. Hij heeft ook een verzameling kleipij-pen. Vanaf het begin van de 17e Eeuw tot inhet begin van de 20e Eeuw zijn er in Neder-land kleipijpen gerookt. Verder: sigaren-bandjes, prachtige oud-Hollandse tegels,tinnen soldaatjes en ik zal nog wel wat ver-geten zijn. Wilma heeft een tijd lang bloe-menpostzegels verzameld, maar nu nietmeer. Ze verzamelt nu ansichtkaarten vanBrabant en glazen vazen; elke vaas heeft een eigen verhaal. Martien vindt het velletje “Griend: vogel van het wad” (2016) het mooist. Verder vindt hij de 1e postze-gelscatalogus uit 1951 iets bijzonders.  Hoewel hij heel veel met zijn postzegels bezig is heeft hij nog andere bezigheden. Zo tekent en schilderthij; hij doet aan yoga en wandelen (via Scorpio); hij kan erg genieten van de natuur en is lid van deHeemkundekring Oosterhout. Hij kan van veel dingen genieten; zijn motto is: “Elke nieuwe dag is eengeschenk, geniet ervan.” Het is fijn om te zien en te horen dat Martien en Wilma metzoveel plezier en enthousiasme met hun verzamelingen bezigzijn. Ik heb wel eens een interviewtje gehad dat 20 minutenduurde. Bij hen duurde het 2 uur en een kwartier maar hetwas een genoegen met hen nader kennis gemaakt te hebben.r.k.
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 2020 het jaar van de rat
 De rat of muis is het eerste dier in de twaalfjaarlijk-se cyclus van de Chinese dierenriem volgens deChinese kalender. De daaropvolgende diieren zijn:os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan,hond, varken. Volgens Chinese folklore zijn mensen die onder ditsterrenbeeld zijn geboren: charmant, economisch,efficiënt, diplomatiek, ondernemend, ambitieus,flexibel, welbespraakt maar ook huichelachtig, laf,opportunistisch, verkwistend en op eigen materieel gewin uit. Ratten zijn in bepaalde landen een symboolvan geluk en voorspoed doordat ze zich aan veel omstandigheden kunnen aanpassen. Ratten zijn slim,vooral waar het hun eigen overleving betreft. 

Enveloppen, ansichtkaarten, postzegels
 De verkoop van poststukken, enveloppen en an-sichtkaarten door Jan-Dirk de Koning tijdens deBrabantse Filatelistendagen (op zaterdagmiddag inde Bunthoef), loopt steeds beter. Er is veel belang-stelling en er wordt goed verkocht. En.....de op-brengst is (100%) voor onze vereniging. Door diegoede verkoopresultaten loopt de voorraad aan poststukken terug. Daarom aan u de vraag: heeft uenveloppen, poststukken, ansichtkaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wilt u ze dan aan devereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal ze heel graag in ontvangst nemen.Ook uw dubbele zegels zijn van harte welkom bij de "dubbeltjestafel". 
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Door: Wim van der Veeken,cultuurhistoricus  Als dit blad in de bus valt, zit dekersttijd er bijna alweer op enkijken we reikhalzend uit naar hetcarnavalsgebeuren dat een aan-kondiging is van de nieuwe lente.   Er zijn mij geen postzegels ofpostwaardestukken van Ooster-hout bekend met het thema Car-naval. In mijn collectie bewaar ikzo’n dertigtal velletjes, postzegelsen postwaardestukken die methet carnaval in het Kielegat (Bre-da) hebben te maken.   Afbeelding 1 toont een fragmentuit een carnavalsoptocht. De fotois gemaakt door BN/De Stem-fo-tograaf Johan van Gurp.   Afbeelding 2 laat een verstuurdeenvelop zien van Stichting C.C. ’tAogje (Princenhage). De postze-gel komt uit een velletje van 10.   Afbeelding 3 toont een postzegelvan de bierbrouwerij Breda. En-kele weken na het uitkomen vandeze postzegel werd bekend ge-maakt dat de brouwerij in Bredawerd afgestoten.   Afbeelding 4 is een ondeugendeuitgave. Hier heb ik een postzegelontworpen met het Kielegats em-bleem van de nar. Officieel is dezezegel niet geldig maar werd bij hetverzenden toch netjes afgestem-peld. Bij de extra envelop omzekerheid te krijgen dat er tocheen afstempeling kwam, heb ik erook een geldige frankering opge-daan. De geldige frankering werdafgestempeld en de ontworpenpostzegel niet. Filatelistische on-deugendheid wordt soms be-loond.

       1                 2                3              4

Carnaval in Breda
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Hebt u uw postzegels al eens goed bekeken ? (1)
 In de Oosterhouter Post van september 2016 heb ik eens een artikeltje gepubliceerd over ontwerpfoutenvan een zegel met de afbeelding van een molen, die voor komt op het velletje Nederlandse iconen (NVPHV2140-2149). Naar aanleiding van dit artikeltje heb ik mij meer bezig gehouden met postzegels en stempels waarfouten op staan, zoals ontwerpfouten, productiefouten, gebruiksfouten. Oftewel zaken, die naar mijnmening niet helemaal kloppen met de realiteit. Dat ik daarin niet de enige ben blijkt uit het feit dathierover op internet een uitgebreide site bestaat, die duizenden afbeeldingen bevat. Het leek mij aardig om in elk nummer van de Oosterhouter Post voortaan korte artikeltjes te publicerenover twee zegels met een toelichting daarbij wat er dan aan mankeert. Voor deze eerste publicatie hebik twee zegels gekozen uit mijn eigen collectie over de voetbalsport. Brazilië

 Op deze zegel uit 1969 (Yvert 914, Michel 1238) isde wereldberoemde voetballer Pele (Edson Arentesdo Nascimento) afgebeeld. De zegel is uitgegeven tergelegenheid van zijn 1000e doelpunt. Pele is hierbijafgebeeld in de kleuren van het Braziliaans team,maar dat is onjuist. Zijn 1000e goal heeft hij gescoordmet zijn eigen club Santos FC in een wedstrijd op 19november 1969 tegen Vasco da Gama. De kleurenvan het tenue hadden eigenlijk die van Santos FCmoeten zijn, dus wit shirt en witte broek. In totaalscoorde Pele tijdens zijn carrière 1283 doelpunten      Nicaragua Dit land in Centraal-Amerika gaf in 1974 een zegel uit in de serie Momentos de Gloria (Yvert 953, Michel1766) ter gelegenheid van de finale van het allereerste Wereldkampioenschap voetbal in 1930 inUruguay. 13 landen werden door de FIFA uitgenodigd om deel te nemen. De finale werd op 30 juli 1930gehouden in Montevideo tussen Uruguay en Argentinië, uitslag 4-2. Op de zegel staat een foutieve uitslag(4-1), terwijl Argentinië met de rust al met 1-2 voor stond.Vlak voor de aftrap van de wedstrijd ontstond een probleem. Beide teams stonden erop, dat tijdens definale gespeeld zou worden met de bal van hun keuze. Na overleg met de arbiter, de Belg John Langenusen in samenspraak met de FIFA, werd voor een tussenoplossing gezorgd. Tijdens de eerste helft zou ermet de Argentijnse bal gespeeld worden en in de tweede helft met de Uruguayaanse bal. 

          Veel leesplezier ! Xenga.  
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Een bijzondere enveloppe
 Per parachute-post ''gedropt” naar de Frans-Nederlandse Expeditie in Nederl. Nieuw-Guinea.

 De Filatelisten Vereniging NederlandsNieuw Guinea te Hollandia, heeft in 1959gezorgd voor een wel zeer bijzondereenveloppe: 1200 exemplaren hiervan,voorzien van een rubber stempel met “Ex-pédition Franco-Néerlandaise en Nouvel-le-Guinée, “1959-1960" erop en verder degedrukte letters "By Parachute Post",werden een dag voor Oudjaar 1959 in eenbus verpakt en per parachute afgeworpennaar een aantal mensen, die beneden doorhet oerwoud zwoegden. Zij hadden hetverzoek, de bus dwars door Nieuw-Guineate dragen en af te geven aan het eerste(hulp)postkantoor dat zij tegenkwamen, ingewilligd. Die mensen “beneden” waren de leden van de z.g. Frans-Nederlandse expeditie, die onder leiding van deFranse cineast, auteur en ontdekkingsreiziger Pierre-Dominique Gaisseau, te voet van de Zuidkust vanNieuw-Guinea de Noordkust van het eiland wilden trachten te bereiken. Zij moesten daarvoor dwars doorhet Centrale Bergland van Nieuw-Guinea, een tocht die hen nog lang zou heugen. Op 30 december 1959 bevond de expeditie zich aan de voet van de Prins Hendrik-top. In afwachting vaneen voedsel "dropping" had men een stuk bos schoongekapt. De moeilijkheid was, dat men zeer dicht bijeen Papoeadorp lag, maar er was geer keus. Ondanks zeer moeilijke omstandigheden gelukte hetKroondduif-vlieger Van Hulten met een Twin Pioneer vliegtuig de voedsel- en andere pakketten te para-chuteren. Eén daarvan kwam bijna op het dorp neer. Bij deze dropping bevond zich ook een gele blikken, waterdichte bus, waarin de 1200 enveloppen warenopgeborgen. Alles werd zo goed mogelijk schokvrij verpakt. "Maar ik moest wel lachen", zei Lene Gais-seau de expeditieleider, "toen ik op de bus de “aanmaning” las:”KEEP DRY”- “DROOGHOUDEN”. We liepenhet grootste deel in de bergen in een stromende ijskoude regen.....*    Ontberingen.                                                                                                 -                                              Aan de voet van de 4581 m. hoge Prins Hendrik-Top waar de enveloppen warenuitgeworpen bevond men zich weliswaar reeds bijna twee maanden onderweg, maarmen stond pas aan het begin van de trek, dwars door het sterk versneden enmoeilijk begaanbare bergterrein van de Centrale Keten. Van dát punt tot de kustdaar ver in het Noorden lag nog een traject, zo onmenselijk zwaar, zo uitputtend enzo vol ontberingen, dat drie dragers van de expeditie het niet overleefden.
Gaisseau was begin september 1959 uit Merauke, Zuid Nieuw-Guinea, met zijnexpeditie vertrokken. Medeleden waren: Gérard Delioye, 2de man tevens belast metfinanciële aangelegenheden; Tony Saulnier, fotograaf; Gilbert Sarthre, cameraman en Hervé de Maigret,radioman. Aan deze Franse groep was de Nederlandse bestuursambtenaar Jan Sneep toegevoegd, terwijlvier Papoea-Politiemannen voor dekking zorgden. Er ging voorts een tolk mee die tevens gids was, eenzekere Kotanon, die evenals de kok uit de Sibilvallei afkomstig is, het gebied bekend uit de tijd van deSterren-gebergte-expeditie. Eenenzestig Moejoe-dragers maakten de expeditie compleet. Begin november 1959 was de expeditie uit het plaatsje Kepi vertrokken, op vijf vlotten. Twee daarvanwaren voorzien van een buitenboord motor. Men volgde voortdurend de rivieren totdat het op deSteenboom-rivier onmogelijk werd de reis te water te vervolgen vanwege stroomversnellingen engrintbanken. Op 15 november begint de expeditie te lopen. Urenlang wordt de rivierbedding gevolgd en na een weekkomt men uit het laagland in de heuvels, waar men echter doodloopt op steile wanden. De andere oeverwordt gevolgd tot de voet van de eerste bergketen.
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Men probeert over de top te komen maarhet lukt niet. Ieder zoekt zich een plaatsjeop het pad en onder een — grote uitzon-dering! — stralende sterrenhemel wordtde nacht op 1440 meter hoogte zittenddoorgebracht. Pas de volgende dag wordtde 1800 m. hoge top gepasseerd. Later loopt men door een mosbos, maarhet is een trieste bedoening, omdat demoslaag als een natte spons is waarin menherhaaldelijk wegzakt. Het traject wordtongelooflijk zwaar. Voor een afstand vanhemels breed zes kilometer heeft men viervolle dagen nodig!  Vlak voor de Centrale Waterscheiding, waar men in een bivak op 2.000 m. hoogte dederde voedseldropping afwacht, overlijdt helaas een van de dragers, Hij kon niet tegen de vermoeienis-sen en ontberingen op. De dropping gelukt goed en dan gaat men weer verder. Hoewel de dragers hetzelfde gekleed zijn als deEuropese Leden van de expeditie hebben zij erg van de koude te lijden. Voortdurende, ijzige winden diegierend op de mensen neerranselen, maken armen en benen gevoelloos. Korte tijd later overlijdt weder-om een drager. Men moet nog steeds stijgen, dwars door een stromende regen. Men is op 3200 m. gekomen en hijgend,met tranende ogen vanwege de felle wind, werkt de expeditie zich de laatste honderd meter omhoog.Om 12 uur precies komt men op een punt waar men tot ver naar het Noorden het berglandschap kanoverzien. De Centrale Waterscheiding is overwonnen. De hoogtemeter wijst 3500 meter!
Na een korte rust rennen ze omlaag. Al gauw stuiten ze op een beekje datvolgens de kaart de oorsprong is van de rivier, die verder stroom afwaartsgevolgd zal moeten worden. Hier, bij de bron, wordt het riviertje genoemdnaar een van onze vier Prinsessen: de Prinses Marijkerivier. Dan loopt de expeditie, nu inmiddels tot 7O mensen geslonken, door: dag-in, dag-uit, week-in, week-uit.  Kerstuis en Nieuwjaar worden gevierd metonder meer een Kerstkrans en een fles Cognac die de mensen "daar beneden" van de Kroonduif-vliegers cadeau krijgen. De Marijke-rivier blijftonbevaarbaar tot aan de grote Idenburgrivier. Onderweg worden Papoea'saangetroffen, die erg vriendelijk zijn. In de dorpen worden echter opstellages schedels aangetroffen waaraan de onderkaak ontbreekt: eenteken dat het gesnelde koppen moeten zijn geweest. Aan de Idenburg worden Saulnier en Sarthre, die de tocht niet verderzullen meelopen, uitgevlogen met een Beasver-vliegtuigje, dat op hetwater van de Idenburg landt. Ook bestuursambtenaar Sneep wordt uit-gevlogen en met geelzucht in het ziekenhuis opgenomen. Gaisseau en Maigret lopen door. Het traject tussen de Sobger- en Molofrivier is vergeven van bloedzuigersen muskieten. Dan, op 19 maart, wordt Waris bereikt, de eerste bestuurspost. Hier richt, volkomenvolgens de regels, de bestuursambtenaar Vinke een hulppostkantoortje in, gesteund door het recentontvangen besluit van het Hoofdbestuur der P.T.T, in Hollandia, waarin hij als chef van het bestelhuisWARIS is aangesteld en stempelt de 1200 enveloppen waarop een zegel van de Bloemenserie is geplakt,af en verzendt ze met een Twin Pioneer vliegtuig naar Hollandia op 21 maart 1960. Zaterdag 2 april bereiken Gaisseau en de Maigret, met de dragers en de rest van de expeditie de kust.Zij hadden de monsterpost, die 7 maanden duurde, volbracht. Een ongeëvenaarde prestatie: Nieuw-Gui-nea van Zuid naar Noord en van Zee tot Zee te doorkruisen, was geleverd. Maar toen Gaisseau werdgevraagd of hij blij was dat de tocht ten einde was zei hij:”Blij wel, maar niet opgewekt. Ik heb mijn hartaan Nieuw-Guinea verloren”....  (Ingezonden door Peter Hendrickx)
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

 REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956 
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 Contributie voor 2020
 Het bestuur wil de contributie voor 2020 handhaven op die van de voor-gaande 9 jaren nl. € 31,- per jaar. Ook die voor de huisgenoten blijft€ 12,50. De voorzitter heeft dit meegedeeld tijdens de ledenbijeenkomstvan 18 september 2019 en het besluit werd door de ledenvergadering metalgemene stemmen geaccordeerd. De contributie had vóór 1 decemberbetaald moeten zijn! Als u dat niet hebt gedaan, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk overmaken oprekeningnummer     NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver PostzegZorg voor een juiste omschrijving!!!  U kunt ook contant betalen. Betaal a.u.b. tijdig; dat bespaart onseventuele herinneringskosten. Bij voorbaat dank. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons machtigtom jaarlijks de contributie automatisch te incasseren. Op de volgende bijeenkomst zijn machtigings-formulieren aanwezig. Voor meer informatie: Rien Kooiman 0162 314956. 


