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

 De data voor 2021 zijn:               - 3  april  ?               -1  mei              - 5  juni              - 4  september              - 2  oktober              - 6  november              - 4  december 

Soosmiddag
De soosmiddag vindt plaatsin de Bunthoef te Oosterhoutop de laatste woensdag van demaand - met uitzondering vande maanden juli en augustus -van 13.30 tot 16.00 uur. Demiddag staat onder leiding vanCees Pijpers. Iedereen die wilruilen is welkom. De entree isgratis.De data voor 2021 zijn:28 april, 26 mei, 30 juni, 29september, 27 oktober, 24 no-vember en  29 december. 

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

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

 De data voor 2021 zijn:            - 21 april ?            - 19 mei            - 16 juni             -15 september            - 20 oktober            - 17 november            - 15 december 

ALLE GENOEMDE DATA VOOR DE POSTZEGELBEURZEN, LEDENBIJEENKOMSTEN EN      SOOSMIDDAGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD I.V.M. CORONAMAATREGELEN.

www.oosterhouterpost.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

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 jdovvp@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
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Van de voorzitter
 Beste postzegelvrienden, Het is alweer begin maart en het voorjaar komt eraan. De krokusjes ensneeuwklokjes laten zich weer zien en hier en daar beginnen de bomenweer een beetje groen te worden. Helaas is er voor ons mensen nog nietveel vrijheid bijgekomen. We zitten nog steeds opgescheept met de ge-volgen van het coronavirus. Gelukkig zijn al veel mensen gevaccineerd engaat dit steeds beter. Dat betekent volgens de geleerden dat er een eindgaat komen aan dit lastige jaar met al zijn beperkingen. Vorige maand had ik nog de hoop dat ik u op dit moment kon zeggen:“We gaan starten met onze bijeenkomsten”, maar helaas gaat dat nu nogniet. Wanneer wel, dat is de vraag. Hopelijk in april maar wellicht is datook nog te vroeg. Het lijkt mij dan ook verstandig om ons nu te richtenop onze eerste bijeenkomst op 19 mei 2021. De algemene jaarvergadering die normaal in april plaatsvindt zal dus verplaatst worden naar 19 mei. Opdeze avond zullen we natuurlijk ook de jubilarissen van 2020 huldigen. Als blijkt dat er al eerder versoe-pelingen van de huidige regels komen en er in april een bijeenkomst gehouden kan worden, sturen wij uzo snel mogelijk een e-mail of brief. Ook via de maandelijkse nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.Graag tot binnenkort.                                  ZORG GOED VOOR UZELF EN BLIJF GEZOND !! Uw voorzitterPeter Hendrickx                               

19 mei a.s.jaarvergadering
 Het is de bedoeling dat op 19 mei de jaarverga-dering zal plaatsvinden. Dan zijn Jurn Dijkhuisen Rien Kooiman aftredend als bestuursleden.Zij stellen zich herkiesbaar. Tot eind maart kunnen (tegen)kandidaten wordenaangemeld bij de secretaris. Ook zal dan het financieel verslag 2020 aan deorde komen. Het ligt vóór de vergadering ter in-zage.U kunt het ook vooraf opvragen bij rien.kooi-man@kpnplanet.nl of 0162 314956. 

Onze leden
 Nu pas vernamen wij dat de heer Jos van der Hoek uit Tilburg begin oktober 2020 op 73-jarigeleeftijd is overleden. Jos was 30 jaar lid van onze vereniging. Hij was een trouw bezoeker van de za-terdagmiddagbeurzen in De Bunthoef waar hij een tafel huurde. Hij stond bekend om zijn Nieuwtjesuit diverse landen, zoals Japan. Hij was ook al ruim 30 jaar bevriend met Willem van Schooten. Samenreisden ze naar vele, ook internationale beurzen. En een van zijn liefhebberijen was om dan “naar deMac” te gaan.  We wensen zijn familie sterkte.********************************************************************************************Op 12 februari j.l. heeft dhr. H. Perreé uit Breda zich aangemeld als nieuw lid.Welkom bij onze vereniging en veel postzegelplezier gewenst. 
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Bij de voorkant
Voor op de OP van november 2020 staat een schilderwerk afgebeeld m.b.t. Simfa Oosterhout met eenkorte beschrijving. Aan de andere kant van de weg staat een riante villa. En nu kwam ik er achter datdeze woning is gebouwd en bewoond door de heer August (Augustinus Leonardus) Simons,  geb29-01-1887 te Oosterhout, ovl 10-06-1965 te Beaulieu sur mer (Fr), de 4e zoon van de oprichter endirecteur van de Emballagefabriek en Houthandel van A. Simons, de latere Simfa. August komt in 1907als 20-jarige ook in het familiebedrijf. 4 jaar later wordt hij mededirecteur en in 1933 enig directeur. Voor hij trouwde woonde hij tijdelijk in bij zijn broer Jan in de Kegelstraat(?), daarna gingen zij wonenop nr. 93 en kregen 5 kinderen. Later zijn ze gaan wonen op nr. 91. De huizen op nummer 89-91-93 en95, behoorden allemaal tot de familie Simons. De villa op nr. 93 zou in 1921 gebouwd zijn volgens de aangebrachte gevelsteen met de tekst: D.E.S.G.(de eerste steen gelegd) door Jeannot van Pelt 12 mei 1921 (een donderdag). Jeannot is een Fransejongensnaam, die soms ook voor meisjes wordt gebruikt. “Jeannot” betekent “God is verzoenend”, en iseen vorm van “Johannes”. Deze naam wordt nu, 100 jaar later, nog steeds gebruikt. Maar Jeannot waswaarschijnlijk de roepnaam van Jeanne (Marie Joseph Antoine) van Pelt, geb 12-10-1896 te Breda, ovl18-03-1967 te Oosterhout, Bij de eerste steenlegging op 12 mei was zij de verloofde van August; hijtrouwde met haar enkele maanden later op 10-08-1921 te Breda. Zij was 24 jaar, 10 jaar jonger danAugust. Haar vader was consul van België. Zij kregen 5 kinderen.  Het pand is een van de 12 gemeentelijke monumenten aan de Bredaseweg. Het  heeft een oppervlaktevan 400m² en een perceeloppervlakte van 1438m² en heeft 11 kamers waarvan 5 slaapkamers. Het pandwordt ten opzichte van de weg gescheiden door een tuin waarin zich een schuilkelder bevond. De tuin issymmetrisch aangelegd met een vijver. Er ligt een parkje bij dat vroeger bij de villa hoorde, maar nueigendom is van de gemeente. Hoe lang de familie Smits er gewoond heeft heb ik niet kunnen achterha-len. De laatste jaren stonden er enkele bedrijfjes ingeschreven, zoals een vertaalbureau en een machi-nehandel. Ongeveer 2 jaar geleden stond het te koop, maar de opbrengst van mijn postzegelverzameling was on-voldoende. Er woont nu een gezin en er is een studio (talen) gevestigd. Het pand verdient een opknapbeurt,waar de huidige eigenaars mee bezig zijn.  

 GEVRAAGD: Sinds de vernieuwde uitgave van de OosterhouterPost in april 2009 hebben maar liefst 50 gebouwen,beelden en andere kunstwerken de voorkant van de OP gesierd, met in het blad een korte beschrijving.Maar ik weet niet goed wat ik nog meer zou kunnen plaatsen. Heb jij misschien een mooie foto van eennog niet geplaatst object of een andere suggestie.......  laat het dan de redactie even weten.  

*******************************************************************************************
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Hebt u uw postzegels al eens goed bekeken ? (7)
 Al enige tijd houd ik mij bezig met postzegels en stempels waar fouten op staan, zoals ontwerpfouten,productiefouten, gebruiksfouten. Oftewel zaken, die naar mijn mening niet helemaal in overeenstemmingzijn met de realiteit. Op het moment dat dit nummer van de OP op uw deurmat zal vallen of in uw mailbox zal verschijnen, ishet voorjaar weer in aantocht en kunnen we ook weer genieten van o.a. mooie bloemen en planten. Maarhet is natuurlijk wel aardig om te weten wat voor plant of bloem het dan is. En daarbij gaat het nogaleens mis bij de ontwerpers van postzegels. Meestal een foute naam, ontbrekende letter enz. maar ja,het Latijn is dan wel moeilijk, maar met een beetje research bij kenners kan het worden voorkomen.Hieronder enkele voorbeelden.  Frankrijk.Deze fraaie zegel uit een velletje van 1994 (Mi. 814,Yv 816) toont Dahlias en niet Dalhias. Laten we hetmaar op een typefoutje houden.

Israel.Deze zegel uit de Onafhankelijkheids-serie 1970 (Mi470, Yv 407) toont de Orchis Laxiflorus, een plantuit de Orchideeënfamilie. Deze naam is echter on-juist, het moet zijn Orchis Laxiflora. (zie uitsnedevan een zegel uit Jersey).  Bulgarije.Deze ons welbekende bloem, de tulp uit een serievan 1963 (Mi 1411, Yv 1212) toont de Tulipauru-moffii en niet de Tulipaurumovii. Deze soort komtin het wild voor in het oosten van Bulgarije. Eenspellingsfout dus.

België.Ook onze zuiderburen gaan wel eens in de fout.Waarschijnlijk is de ontwerper misleid door de af-beelding van de bloem op deze zegel uit 1965 (Mi1376, Yv 1316) maar het is toch echt de welbeken-de Echinocereus en niet de Echinocactus.

               

Tot slot geen ontwerp-fout maareen misdruk. Van ons lid JaapBakker ontving ik bijgaande af-beelding van een kerstzegel uit2011 (NVPH 2890). Duidelijk islinksboven te zien dat hier 2014(!) is gedrukt i.p.v. 2011. Xenga
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Onze Nieuwsbrief 
Naast de Oosterhouter Post verschijnt ook onze maandelijkse 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 yapa79dw@kpnmail.nl. De Nieuwsbriefis ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. 
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100 jaar geleden
 Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor deTweede Kamer, met maar liefst 37 partijen omuit te kiezen, met namen als “Feestpartij”, “Pi-ratenpartij”, enz. Maar hebt u ooit gehoord vanCornelis de Gelder (1856-1931), bijnaam “Had-je-me-maar”? Hij groeide begin 20ste eeuw uittot een bekende Amsterdammer. Hij was zwer-ver, straatmuzikant en lijsttrekker van de vrijanarchistische RAPAILLE Partij. De oprichtersvan deze partij waren tegen algemeen kiesrechten de stemplicht. Ze waren ervan overtuigd datde meeste mensen niet in staat zijn een wel-overwogen politieke keuze te maken. Ze dach-ten dat zelfs een zwerver verkozen zou kunnenworden. Cornelis was een metselaar en kermisartiest, maar door tegenslagen in zijn privéleven werd hij dakloos.In het begin van de twintigste eeuw zwierf hij door Amsterdam en hij was regelmatig te vinden op hetRembrandtplein. Daar danste, zong en maakte hij muziek met een elastiek om een sigarendoosje. Hetgeld dat hij ophaalde ging meestal op aan spiritus; andere alcoholische dranken waren te duur. Tijdenszijn straatoptredens zong hij regelmatig het liedje “Had je me maar” van Louis Davids, waardoor hij zijnbijnaam kreeg. Hij was een lokale beroemdheid geworden. De Rapaille Partij besloot mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingenvan 1921 met Had-je-me-maar als lijsttrekker. Tijdens een persconferen-tie maakt hij de hoofdpunten van zijn verkiezingsprogramma bekend: “Ermoet veel veranderen mensen, in deze stad. We zullen strijden tegen dehoge prijzen.” Jajempies (= borrels), brood en vet moesten goedkoper.Had-je-me-maar en de Rapaille Partij bleken enorm populair en wonnentijdens de gemeenteraadsverkiezingen twee zetels. Maar  hij deed afstandvan zijn zetel. Kort voor de verkiezingen was Nelis namelijk gearresteerdwegens openbare dronkenschap. Zijn zetel kon niet worden vervuld omdatde kandidatenlijst van de partij slechts uit twee namen bestond. De tweede op de lijst, ook een lokaleberoemdheid in de Amsterdamse straten, heeft zijn periode in de gemeenteraad wel uitgezeten. Hij zoudaar eenmaal hebben gesproken: “Kan het raam dicht.”  Nelis volgde in Veenhuizen een ontwenningskuur. Anderhalf jaar na zijnopname in het sanatorium zwierf Had-je-me-maar weer door de stratenvan Amsterdam. Dit keer was hij niet dronken, hij zag er verzorgd uit enhij verkocht als straatkoopman diverse artikelen zoals zeep en ansicht-kaarten. De gemeente Amsterdam bood hem logement en af en toe geldvoor eten of voor zijn handel. In 1931 werd De Gelder bij het overstekenbij het Leidse Bosje aangereden door een auto. Enkele dagen later, op 30november 1931, overleed hij op 75-jarige leeftijd in het Binnengasthuiste Amsterdam.

 De stemplicht werd in Nederland in 1970 afgeschaftomdat mensen die onvoldoende geïnteresseerd zijnin politiek niet gedwongen moeten worden omgeëngageerde burgers te worden. De vrees was datwanneer de regering onverschillige burgers dwingtnaar de stembus te gaan, zij een stem uitbrengen opeen kandidaat die zij niet of vaag kennen – zoals eenstraatmuzikant – bij verkiezingen die hen niet inte-resseren. Dat leidt juist tot een minder representatieve verkiezingsuitslag.     ************************************************************************************“…Had je me maar, met een knakie erbij; Had je me maar, met een lokkie opzij; Had je me maar, watje hoort en wat je ziet… Ik wil wel met je vrijen, maar mijn centen krijg je niet!”
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Gelegenheidskleding

           

Leden Service Dienst
 J.A.G. Hofkens  0162 454448                                                                        jhofkens@ziggo.nl                                                  Voor al uw Davo- en andere supplementen kunt u terecht bij onze Leden Service Dienst. Ennatuurlijk ook voor alle soorten postzegels, abonnementen, catalogi, albums, plakkertjesenz. enz. 
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De mijter
 Begin dit jaar schreef een kennis van me:” Met Kerstmis heb ik via de televisie deEucharistieviering vanuit de Nicolaas Basiliek, bij het centraal station te Amsterdam,gevolgd. Celebrant was de nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam Jan Hendriks.Hij ging waardig voor. Toch wil ik een paar kanttekeningen maken. In Nederland ishet tegenwoordig zo: hoe recenter de bisschop is benoemd, des te hoger zijn mijter.Vooral tijdens de preek is een mijter geen aanwinst. Hij leidt af: ‘wanneer zal hij ervanaf kukelen?’. Zo ook nu: we krijgen een hoge mijter te zien met in het middeneen blauwe figuur die aan een inktvlek doet denken. Paus Franciscus, met zijn gevoelvoor de tekenen van de tijd, preekt altijd zonder mijter. Ik vermoed dat dit soortliturgische hoofddeksels aan een evaluatie toe is. In Duitsland is men niet meer zo gesteld op mijters. Ikhoorde van Duitse medestudenten in Rome al in de zestiger jaren van de vorige eeuw, minder vriende-lijke definities van een mijter: Löschholz des Geistes (‘[kaarsen]domper van de geest’), künstliche Ver-längerung eines Hohlraumes (‘kunstmatige verlenging van een lege ruimte’), einephrygische Mütze (‘een Phrygische muts’). Dit laatste herinnert aan de vermoede-lijke herkomst van de mijter. De muts was het kenmerk van de inwoners vanPhrygië (Klein Azië, thans het gebied rond Ankara in Turkije). Hij werd, volgens delegende, voor het eerst gedragen door hun koning Midas om de ezelsoren die hij alsstraf voor zijn domheid van de goden had gekregen, te verbergen.” Op een dag was Midas getuige van een wedstrijd tussen de god Pan en Apollo. Panbeweerde dat hij met zijn panfluit mooiere muziek maakte dan Apollo met zijngoddelijke snarenspel. Afgesproken werd dat beide goden een stuk zouden spelen,waarna Tmolos, de god van de berg waar Pan woonde, uitspraak zou doen. Eerstwas Pan aan de beurt. Met zijn fluit maakte hij wel geluid maar de toehoorders warenhet er wel over eens dat de muziek nogal schel was. ToenApollo zijn luit bespeelde viel iedereen stil van de prachtigeklanken. Het oordeel van de scheidsrechter was eenvoudig.Apollo won de wedstrijd. Koning Midas, een van de toehoorders en een gunstelingvan de god Pan, waagde het echter de beslissing in twijfel te trekken:“Je hebt hethelemaal mis Tmolos. De prijs komt aan Pan toe!” Apollo was woedend, greep Midasbij zijn oren en sprak:“Oren die zo dwaas oordelen, verdienen geen mensengedaan-te meer!” De god trok vervolgens hard aan de oren waardoor ze een stuk groterwerden. Vervolgens groeide er een dikke laag haar over. Koning Midas had vanafdie dag ezelsoren. Hij schaamde zich vreselijk voor zijn vreemde oren en droegvoortaan een tulband over zijn hoofd. Alleen zijn kapper wist wat voor vreemds eronder het hoofddeksel verborgen ging. Hierover spreken durfde de jonge man niet,maar hij vond het ook moeilijk het geheim voor zichzelf te houden. Op een dag groef de kapper daaropeen kuil en fluisterend vertrouwde hij daar vervolgens zijn geheim aan de aarde toe. Snel gooide hijhierna de kuil weer dicht. Elk geheim wil echter openbaar worden. Op de plek waar de kapper de kuilgegraven had, groeide korte tijd later een bos riet. Als de wind daar doorheen ging ruiste het en leek hette roepen:“Koning Midas heeft ezelsoren! Koning Midas heeft ezelsoren!” Het kan ook zijn dat de mijter (mitra) afkomstig is uit de Griekse religie uit ca 300voor Chr. Een mitra was het hoofddeksel van de god Mithra. Een mijter  is het tra-ditionele, ceremoniële hoofddeksel van bisschoppen en abten in de Katholieke Kerk,de Anglicaanse Kerk en de Orthodoxe kerken. Bij het woord “mijter” denk je al snelaan Sinterklaas (bisschop Nicolaas van Myra). Maar deze mijter wijkt af van de inde kerk gangbare modellen. Bovendien gingen de bisschoppen pas na het jaar 1000mijters dragen, eerst in Rome en later ook elders. Maar Nicolaas van Myra is rond350 gestorven en droeg dus helemaal geen mijter.
Ook is hier een Belgische postzegel (1976) afgedrukt van Mgr. Mercier (1851-1926).Van hem heeft België in 1932 een serie van 9 zegels uitgegeven en een jaar laterdezelfde zegels met opdruk en er is ook een briefkaart met zijn afbeelding uitgege-ven. Dat zal Mgr. Hendriks wel niet overkomen. Nederland heeft nooit een zegeluitgegeven van een bisschop, behalve dan van een aantal heiligen: Servatius, Wil-librord, Bonifatius, Clara, Franciscus, Nicolaas, Christoforus. Hoewel enkelen wel meteen mijter worden afgebeeld hebben ze deze niet gedragen. r.k.
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Vraag enaanbod
 In deze rubriek kan ieder lid vanonze vereniging, uitsluitendvoor particulier gebruik, gratiseen advertentie plaatsen. Bijv."Gezocht", aangeboden, rui-len.... Het moet wel betrekking heb-ben op postzegels, dus niet eenadvertentie voor de verkoopvan uw caravan e.d. Inleveren bij Rien Kooiman (rien.kooiman@kpnplanet.nl) 

                                

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

   Tempelierstraat 24   |   4902 XJ Oosterhout
   info@pada-parketstudio.nl   |   www.pada-parketstudio.nl

Te koop
 9 complete jaargangen Nederland tussen 1988 en 1993. Voor € 5,00 per jaargang.Bel naar Cees Pijpers  0162 432738De opbrengst is voor het goede doel: Villa Joep, die zich inzet voor de bestrijding van kin-derkanker. 
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 Iets bijzonders
DE AREND VAN ZEUS LAAT EI VALLEN. De arend, de lievelingsvogel van de god Zeus, afgebeeld op een aantalzegels van de Campagne serie 1912 van Griekenland vond ik als bijzon-dere variëteit op een zegel van 2 lepta. Op deze variëteit van de 2 leptalaat de arend onder het vliegen een ei vallen. Een afbeelding waaraan ik meteen ook dacht is de 32 drs. van Griekenlandover de "Fabels van Aeosophos" uit 1987. Maar hier laat een kraai een eivallen. Bij de eerst genoemde zegel is het echter een niet-bedoelde ver-schijning in de afbeelding, gaat het hier om een beschadiging van dedrukplaat (plaatfout), of een stukje zwervend papier of inktspat en is hetdus een druktoevalligheid ? Hoe dan ook een grappig verschijnsel van wat we een "mythologisch ei"kunnen noemen. Deze afbeelding, de arend van Zeus, als het symboolvan de overwinning krijgt a.h.w. een diepere betekenis omdat deze overwinning ook verliezen met zichmee bracht. Maar om nu op deze onbekende variëteit terug te komen, ik zoek exemplaren ter vergelijking met het-zelfde verschijnsel. Het kan zich mogelijk ook vertonen op dezelfde waarde maar dan in lilarood of op de2 lepta zegels van Noord-Epirus met de opdruk B. EPIROS. BLAUWE SLANG KRONKELT ZICH OM ZUIL GRIEKSETEMPEL Een andere leuke variëteit vond ik op de 1 drachme uit 1927waar een grote blauwe slang zich om een zuil aan de voorzijdevan een tempel, de Thesseion kronkelt. Hiervan zullen waar-schijnlijk geen overeenkomstige zegels gevonden wordenomdat het verschijnsel veroorzaakt wordt door een blauw ge-kleurd papiervezeltje dat bij het drukken op die plaats terechtgekomen is.  Ad van Groesen. ***********************************************************************************

 PV Breda
 Ledenbijeenkomsten 2021De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elkemaand in Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.De data zijn: 30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni, 28 september, 26 okto-ber, 23 november, 14 december. Postzegelruilbeurzen 2021In het clubhuis “De Toss”, Valkenierslaan 285a te Breda.  Telefoon:076-5601499. Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende data: 7 maart, 11 april, 2mei, 6juni, 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december. Ruiltafels en semi handelaren zijnaanwezig. Toegang gratis!!!  Vrij parkeren!!! Ruilbeurzen voor verzamelaars 2021In gemeenschapshuis “De Blaker”, Graaf Hendrik lll plein 168, Breda. Zaterdagmiddag van 13.00 uurtot 16.00 uur op de volgende data 27 maart, 17 april, 29 mei, 19 juni, 18 september, 16 oktober, 20november, 18 december. Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig.Toegang 1 euro.Vrij parkeren!!! Het doorgaan van deze bijeenkomsten en/of beurzen is uiteraard afhankelijk van eventuelecorona maatregelen.  Informatie website:www.pvbreda.nl  - info@pvbreda.nl 
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Arnold van Bijnen - 25 jaar lid
 Onze vereniging is een Oosterhoutse vereniging. Toch is 63% van onzeleden buiten Oosterhout woonachtig. Een van hen is Arnold van Bijnen.Hij woont inmiddels, samen met zijn vrouw Carla, 19 jaar in een rustigeomgeving aan de rand van Ulvenhout.  Arnold is geboren in Bergen opZoom, opgegroeid in Den Bosch en heeft 25 jaar in Made gewoond. Zijndiensttijd rond 1960 heeft hij in Nieuw-Guinea (Hollandia) doorgebracht.Ze hebben 2 zonen en 7 kleinzonen. Zoon Arno is sinds 1998 werkzaambij PostNL en sinds 2001 directielid, thans Directeur Costumer Excellenceen lid Executieve Committee. In Made heeft Arnold op 1-7-1977 de Madese HockeyClub opgericht. Hij was daarvan 15 jaar voorzitter enis thans erelid van de vereniging. Hockey is altijd zijnpassie geweest. Zijn zonen en 5 kleinzonen zijn ookactief met hockey bezig. Eén kleinzoon speelt zelfsin Jong Oranje en een andere in Oranje tot 19 jaar.Hij is zeer trots op hen allemaal. Arnold was bestuurs-lid van district Zuid van de Koninklijke NederlandseHockey Bond (KNHB) en als lid van de organisatie-commissie heeft hij mede het wereldhockeytournooi van 1998 in Utrecht georgani-seerd, m.n. op financieel gebied. Hij is lid van verdienste bij de KNHB. Arnold is een financieel man. Toen hij 15 jaar was is hij gaan werken in de administratie en via avond-cursussen en andere opleidingen heeft hij zich opgewerkt tot controller bij vele bedrijven. Arnold is o.a.werkzaam geweest bij General Motors te Rotterdam, Dupont de Nemours in Dordrecht, Unieschoen inWaalwijk en High Voltage Engeneering in Amersfoort. De laatste tien jaar van zijn arbeidsverleden washij als zelfstandige werkzaam voor “Fiets van de zaak”, een fiscale mogelijkheid uit 1995 om een fiets tegebruiken voor het woon-werkverkeer. Met zijn achtergrond heeft hij zich ook al diverse malen beschik-baar gesteld als lid van de kascontrolecommissie; niet alleen voor onze vereniging maar ook voor veleandere. Een deskundig  en kritisch controleur, zo weet ik uit ervaring (hij heeft mijn administratie al 4keer gecontroleerd!). Hij is in 1995 begonnen met postzegels verzamelen. Piet Akkermans uit Made, dievan 1983 tot zijn overlijden in 2010 lid was van onze vereniging, organiseerde opzaterdag in Made kleine beurzen. Piet was leraar aan de Mariaschool in Made, waarook de vrouw van Arnold, Carla, werkzaam was. Zodoende! Piet is de leermeestervoor Arnold geweest wat postzegels betreft en via hem is Arnold in april 1996 lidgeworden van onze vereniging. Arnold begon met het verzamelen van Nederlandsezegels maar is daarmee gestopt toen de euro werd ingevoerd. (Dit tot verdriet vanzoon Arno.) Hij heeft een prachtig dik oud wereldalbum van Schaubeck, dat gaat tot 1940. Hetzou een museumstuk kunnen zijn dat je met fluwelen handschoenen zou aanpakken.Maar Arnold probeert het album te vullen. Er staan 8921 afbeeldingen van postzegelsin en hij heeft er 7102 gevuld; nog 1819 dus! Hij neemt ook deel aan de rondzen-dingen waar hij van geniet en er is nog nooit een rondzending geweest waaruit hijniets kon halen. Onlangs nog kwam hij daarin zegels tegen van Epirus (een regio inGriekenland) uit 1914 die nog ontbraken in zijn album. Verder verzamelt hij enkele thema’s: koetsen, brievenbussen en Post-algemeen.Wat hij de mooiste postzegel(s) vindt kan hij niet zeggen. Hij vindt de dubbele zegelsvan Grace Kelly en Reinier III t.g.v. hun huwelijk in 1956 wel iets hebben. Voor alzijn kleinkinderen stelt hij themaboeken samen, maar zelf doen ze er niet veel mee.Ook zijn zonen en vrouw doen niets aan “postzegelen”. De hobbyvan zijn vrouw is o.a. tennissen. Arnold is lid van de Golfclub Princenbosch in Molenschot en is lid van de “Herencom-missie” die iedere donderdagmorgen voor 70 tot 80 deelnemers wedstrijden orga-niseert. Verder golft hij, als het weer het toelaat, iedere maandagmorgen met 6anderen; samen een gezellige groep vormend.
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 Een andere hobby is het bridgen. Hij en Carla zijn lid van “Bridgeclub Sans Rancune” in Ulvenhout.  Zijhebben daar een leuke vriendengroep aan overgehouden. Arnold is verder lid van diverse verenigingen,zoals de heemkundekring “Paulus van Daesdonck” in Ulvenhout, maar is daar niet verder actief. DezePaulus was van 1344 tot 1364 leenman van de Heer van Breda.
Tot slot is Arnold het oudste en het langste lid (30 jaar) van de Kiwanisclub“Vijf Eiken” in Oosterhout, onderdeel van een wereldwijde organisatie. Hetis een serviceclub voor (thans 25) mannen uit diverse beroepsgroepen dieactiviteiten ontwikkelt die gericht zijn op het welzijn van kinderen inOosterhout, maar ook tot ver daarbuiten. Hun inkomsten komen o.a.  uitde jaarlijkse “Haringparty” en contributies; ze konden onlangs nog 4 goededoelen financieren.

Arnold vindt dat onze vereniging goed is georganiseerd. Hij komt altijd metplezier naar de ledenbijeenkomsten, en geniet van de activiteiten als rond-zendingen, loterijen enz. Hij ziet weer erg uit naar de activiteiten als dezecoronaperiode achter de rug is en het wat beter gaat met zijn gezondheid,want die is op het moment dat ik hem bezoek niet bepaald “goed” te noemen. Na een fijn en boeiend gesprek neem ik afscheid van weer een veelzijdig enzeer betrokken lid en met veel gedachten in mijn hoofd rijd ik weer naarhuis, naar Dongen, waar 12% van onze leden woonachtig is. r.k. **************************************************************************************
50 jaar geleden

 In Staphorst (Overijssel), eenvan de meest kerkelijke ge-meentes van Nederland, brakop 5 maart 1971 voor de laatstekeer in ons land een epidemieuit van polio. Er vielen vijf dodenen een aantal kinderen raakteblijvend invalide (kinderverlam-ming). Dat kon gebeuren omdatinwoners van deze plaats hunkinderen om godsdienstige re-denen niet lieten inenten. Zij vonden inenten in strijd met de Goddelijke Voorzienigheid. Tegenwoordigzijn de meeste Staphorsters ingeënt. Omdat echter zo’n 20 procent nog altijd niet is ingeënt en omdathet om een in één gemeente samenlevende groep is, is Staphorst volgens de WHO het enige Europeserisicogebied voor polio. Polio is een infectie met het poliovirus. Er zijn 3 typen poliovirus.In veel gevallen merkt een persoon niets van een infectie methet poliovirus. Bij andere personen veroorzaakt het poliovirusalleen griepachtige verschijnselen, maar bij een kleine groepveroorzaakt het poliovirus een infectie van het ruggenmerg ensoms ook de hersenstam. Hierdoor kunnen verlammingen en/of hersen(vlies)ontsteking optreden. Voordat de vaccinatie in1957 werd ingevoerd, kwam polio vaak voor en overleden erook regelmatig mensen aan polio. Na invoering van de vacci-natie is het aantal gevallen van polio sterk gedaald.  Polio komtnu alleen nog maar voor in Pakistan, Afghanistan, India enNigeria en zal hopelijk in de komende jaren helemaal wereldwijd worden uitgeroeid. ***********************************************************************************
- Broedt de spreeuw vroeg in april, er is een schone mei op til. - Als april lacht, boerke wees voor uw oogst bedacht.
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Ad van Groesen - 40 jaar lid
 In verband met Covid-19 vond het “interview” met onze40-jarige jubilaris, Ad van Groesen uit Oosterhout, plaatsvia e-mail. Ad is geboren in Den Hout. Kort na zijn militairedienst is hij in Eindhoven gaan wonen, daarna in Dongen waarhij woonde toen hij lid werd en terug naar Oosterhout in 1983.Sindsdien heeft hij altijd in Oosterhout en in Den Hout ge-woond. Hij heeft een zoon, John, die uitvoerder is in de bouw. Hij woontin Made met Ellen en 3 kinderen, alle  drie meisjes tussen 10en 13 jaar. Zij hebben allemaal andere hobby's en activiteiten:vissen, tuinieren, sport en toneel, technisch LEGO, (ook LEGOverzamelen); misschien komt postzegels verzamelen laternog.  Ad heeft altijd in het hoveniersvak gewerkt. Eerst bij bedrijven in de groenvoorzie-ning, later bij de gemeente Gorinchem en daarna 25 jaar bij de gemeente Oosterhout;de meeste tijd in de buitendienst bij Plantsoenen en Sport. Daardoor kwam hij weerin contact met Martin den Dekker, die hij al kende van de lagere school op Den Hout. “Tuinieren, maar ook natuur, bomen, planten en dieren, is nog steeds mijn hobby.Zo geef ik b.v. nog praktijkcursus fruitbomen snoeien bij een volkstuinvereniging,en doe nog tuinonderhoud op een basisschool; vòòr de corona ook als praktijklessenvoor de kinderen.” “Op de lagere school verzamelde ik al postzegels, toen ook de plaatjes van KapiteinGrant uit de sigarettenpakjes van pa. Wat later bezocht ik wel ruilbeurzen zoals inde Pannenhoef in Oosterhout. Tijdens en na de militaire dienst stond dit lang op eenlaag pitje maar de verzameling hield ik. De koninginnenkopjes van Nederland en Ned.Indië maar ook die van Engeland en andere landen spraken mij toentertijd het meest aan.” Aanvankelijk verzamelde hij zegels van Nederland, Duitsland, Saarland,Oostenrijk, Griekenland en Frankrijk. “Ik begon met de hele wereld teverzamelen, maar vooral het oudere, de eenvoudige en kleurige plaatjeswaarin toch veel cultuuruitingen zitten, die boeien mij ook nu nog hetmeest. Behalve met Griekenland ben ik met de nieuwe uitgiften gestopt.De tegenwoordige kleurenplaatjes met commerciële doelen van de uitge-vende postbedrijven noem ik Sierdrukwerk. Dikwijls herken je ook "artis-tieke bloedarmoede" in de afbeeldingen. Vooral de grote aantallen dieuitkomen werken m.i. nadelig voor de hobby. De jeugd heeft nu ook an-dere uitdagingen en mogelijkheden, dus andere doelen. Als thema verzamel ik ook U.P.U. waarbij je opbeurzen allerlei landen in stockboeken naspeurt en je tegelijk ook andere vondsten opdoet.” “Toen ik Griekenland als verzamelgebied had ‘ontdekt’, kocht ik op vakantie inGriekenland - mijn favoriete vakantieland (zie foto) - in het hotel waar ik was deserie "klederdrachten" die niet eens compleet was en kwam er achter dat die hier,met nog andere zegels goedkoop en goed te vinden waren. Hierdoor werd de be-langstelling voor de eerder genoemde landen minder. Ik was altijd al meer geïnte-resseerd in "vreemde" postzegels met andere lettertekens waardoor je op zoek moestnaar gegevens. Zo heeft ook Azië al langer mijn belangstelling.” “Mijn mooiste verzameling is die van Griekse toeslagzegels. Toen ik mijn eerste -Griekstalige catalogus van Griekenland in handen had ging ikop zoek naar deze zegels, die bijna niemand verzamelde enwerd ook lid van de Postzegelvereniging Griekenland, waarvoor ik wel artikelen schrijfen er in een studiegroep zit. Ik heb daarmee de laatste jaren meegedaan aan ten-toonstellingen en verguld zilver behaald." Op woensdag 7-1-1981 is hij lid geworden van onze vereniging door iemand metwie hij in de Cammeleur of in de Pannenhoef in contact kwam. Ad is zeer actief inde vereniging. Hij neemt deel aan de rondzendingen, Nieuwtjesdienst, veilingen en
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beurzen van de vereniging; interessant ook voor de contacten met andere verzamelaars. Hij is lid geweestvan de kascontrolecommissie en helpt ook al enkele jaren met het opstellen en opruimen van de beurzen.“Het wordt tijd dat de corona wegebt en beurzen en bijeenkomsten weer kunnen, zoals we het een jaargeleden heel gewoon vonden. Je merkt nu wat je mist en gaat meer waarderen wat de OVVP allemaal doet.” De OP en de Nieuwsbrief vindt hij goede media voor contact van de vereniging, vooral met leden dieminder naar de activiteiten van de vereniging komen, zeker nu in de coronatijd. Zijn voorkeur heeft welde papieren versie van de OP. “Ik doe weinig op de computer, ook niet bieden op veilingen of verzamel-sites. Ik ga liever naar de fysieke manifestaties, ruilbeurzen en bijeenkomsten om verrast te worden doorvondsten en ook de persoonlijke contacten met andere verzamelaars boeienmij meer.” Naast zijn postzegels heeft hij Archeologie als hobby; niet het opgraven,maar zoveel mogelijk te weten komen uit de "ongeschreven" geschiedenis,niet alleen lokaal of binnenlands maar wereldwijd. Hij is bestuurslid vanHeemkundekring “De Heerlijkheid Oosterhout”, waar hij ook zitting heeft inde werkgroep Archeologie. “Ook (lokale) geschiedenis heeft mijn interesse,en dat van oudsher. Jammer dat er zoveel verdwenen is en nog aan hetverdwijnen is zonder dat het de aandacht krijgt die het verdient. Specifiek geldt dit voor archeologie.Lokaal is er weinig belangstelling voor deze materie. Naar mijn mening wordt er door economischedoelen te gemakkelijk omgegaan met Cultuur en Erfgoed. Waar staat nogeen boerderij in oorspronkelijke staat of ander bouwwerk? Datzelfde werktook zo ten opzichte van Natuur en Milieu. Ook dat is met snelheid aan hetverdwijnen en daarbij zijn nog grotere nadelen voor onze gezondheid en hetleefmilieu maar de gevolgen zijn onomkeerbaar.” Voor de Heemkundekring geeft Ad ook lezingen, zoals “In tijden vanschaarste”. “Ook zo'n fenomeen wat met ons bijnauitgewiste verleden te maken heeft. Dit begon eveneensmet een verzameling, nl. van distibutiebonnen waarbijer waren die er als een zegel uitzagen en waardoor jegaat zoeken naar het doel van deze zegels en documenten. Daarmee kom je terechtin een tijd waarin alles niet zo "vanzelfsprekend" is zoals we nu kennen. Ook degegevens uit de "donkere" tijden van ons verleden moeten niet vergeten of achteloosweggeworpen worden maar een herinnering zijn. De verzameling waarop ik dezelezing baseer bestaat uit tal van tijdsdocumenten, beginnend met de Eerste Wereld-oorlog. Van legitimatiebewijzen, bonnen, vervoersvergunningen en krantenknipselstot officiële aankondigingen. Vanwege de corona heb ik met deze lezing nog maaréén keer "proefgedraaid". Hij houdt zich ook bezig met interviews voor het kwartaalblad van de Heemkundekring,  in samenwerkingmet Martin van Halderen, met leden of niet-leden die voor de Oosterhoutse cultuur van betekenis zijn."Ook hier komen interessante, bijna vergeten tijden in het voetlicht." Tot slot: “Monster Zonder Waarde”. Nog op de lagere school kreeg hij van zijn vader 3 monsterzakjes,verstuurd in 1897 uit Finland, dat toen door Rusland bezet was. In de zakjes zaten nog verdroogdebosbessen die waren gestuurd naar een conservenfabriekje in Breda. Er zaten Finse postzegels op maareen dergelijk stuk kan niet in een album. “Na een tijdje heb ik die toch afgeweekt, de iets roze verkleur-de zegels in het album gestopt en de zakjes weggegooid. Had ik er maar een van bewaard. De zegeltjeszijn uiteindelijk heel algemeen, de gehele poststukken zullen inmiddels collectors items zijn. Leergeld:Het Monster zonder Waarde is meer waard dan de Waarde zonder Monster.” Ook al vond er geen echt interview plaats, op deze manier hebben we toch een mooi beeld gekregen vaneen zeer betrokken en trouw lid van onze vereniging, die bezorgd is over de toekomst van cultuur, natuuren milieu; ons bestaan dus. r.k--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wist je dat je via “Google translate” alles van het Nederlands kunt vertalen naar meer dan honderd an-dere talen. Zo betekent de laatste zin van Ad van Groesen:"Het Monster zonder Waarde is meer waarddan de Waarde zonder Monster.” in het Grieks: 
                             To téras chorís axía axízei perissótero apó tin axía chorís téras

 

 

"Το τέρας χωρίς αξία αξίζει περισσότερο από την αξία χωρίς τέρας." 
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75 jaar geleden
 In navolging van de Britse 'Automobile Association' wilde de ANWB in 1939een wegenwacht starten. De Tweede Wereldoorlog verhinderde echter eensnelle realisatie van deze plannen. Na de oorlog pakte de ANWB het planweer van de plank. Van de Canadese bevrijders nam de ANWB 25 Har-ley-Davidson Liberator motoren over. Op 15 april 1946 waren de eerstezeven wegenwachters actief. De Wegenwacht was direct populair, vooralvanwege de belabberde kwaliteit van de auto's na de oorlog. In het eerstejaar werden 10.000 auto's geholpen (Nederland telde toen 30.000 auto's).Het aantal wegenwachtmotoren groeide in 1948 al tot 70, en in 1951 werdhet 250.000e lid ingeschreven. In de begintijd van de Wegenwacht reed elke motor een vaste route. Alpatrouillerend kwam hij gestrande automobilisten tegen. In 1950 kwamenlangs de wegen 400 telefoonborden te staan. Deze borden verwezen naarplaatsen waar gebeld kon worden naar de wegenwachtcentrale. In 1960werd in Delft het eerste wegenwachtstation geopend. Deze centrale stondin verbinding met 10 praatpalen langs de A13 en met een aantal wegen-wachters. In 1970 werd het begin gevormd van een landelijk dekkendpraatpalen netwerk. In 1994 werd het laatste model praatpaal geïntrodu-ceerd, herkenbaar aan de 'konijnenoren', die de geluidsoverlast van devoorbijrazende auto's beperkten. De praatpalen zijn in 2017 afgeschaft. Elke wegenwachtauto is uitgerust met GPS. Daarbij worden via eencomputer de pechgevallen over de dichtstbijzijnde wegenwachters ver-deeld. Doven en slechthorenden hebben de mogelijkheid tot het versturenvan een sms in geval van pech. Ze geven hun lidnummer, plaats enkenteken per sms aan de centrale. Tot het begin van de jaren 2000 had de Wegenwacht in de praktijk eenmonopolie als pechhulpverleningsdienst, omdat er gewoonweg geen an-dere diensten met landelijke dekking waren. Vanaf 2004 echter, opereerde Route Mobiel als alternatievedienst, maar die is na 17 jaar onlangs gestopt met de activiteiten. In heteerste jaar verloor de ANWB ruim 85.000 leden aan de nieuwe concurrent.In 2006 werd de pechhulpdienst overgenomen door SNS Reaal. Op hethoogtepunt had Route Mobiel ongeveer een kwart miljoen leden tegenoverzo'n 4,6 miljoen van de ANWB. De daaropvolgende jaren werd de concurrentie intenser. Onder anderede BOVAG, Mondial Assistance (het huidige Allianz Global Assistance) enAA team mengden zich in de strijd. Vanaf2011 begonnen verzekeraars het ook alsoptie bij een autoverzekering aan te biedenen ook autodealers, zoals onlangs Toyota. De Wegenwacht van de ANWB is de enige pechhulpverlener die langs deNederlandse snelwegen sleutelhulp aan voertuigen mag verlenen. Overi-ge dienstverleners mogen auto’s enkel afslepen. De Wegenwacht teltongeveer 900 mannelijke wegenwachters en 11 vrouwelijke. ************************************************************************************

Wàt?
 “Wàt?”, vraagt de verkoopster achter de counter van de supermarkt, “ik weet niet of we dat verkopen.”.“Jawel”, zeg ik,“ik weet ook waar ze liggen. In de bovenste la van de toonbank.”. De verkoopster door-zoekt de la en haalt er een velletje papier uit. Ze bekijkt het een paar keer van beide kanten. “Dit be-doelt u?” “Ja”, zeg ik, “dat zijn postzegels”. NRC van 15 10 2020
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Puntstempels
 Bij toeval kreeg ik een aantal puntstempels van Oosterhout (nr. 85) op Willem-III-zegels onder ogen. Ik wist er niet veel van, dus op zoek via Google. Wellicht ookvoor andere leden interessant. Een puntstempel (ook wel  nummerstempel, prikstempel of Korteweg 60 genoemd)was een type poststempel dat de Nederlandse PTT gebruikte tussen 1 april 1869 en15 juni 1893. Het stempel bestond uit een aantal vette punten, gerangschikt in eenruitpatroon met een getal in het midden. De ruit is boven en beneden afgeknot. Deofficiële circulaire waarin de invoering van dit stempel werd aangekondigd, sprakdan ook van 'een nommer, in zeskantige vorm, door punten omgeven'. 'Nommerstempel' was de officiëlenaam voor het stempel, maar het publiek sprak al gauw van ‘puntstempel’. Het nummer is een code voorhet postkantoor van verzending. Puntstempels maken deel uit van de categorie nummerstempels. De nummerswerden verstrekt in alfabetische volgorde. Nummer 1 hoorde bij Alkmaar, nummer135 bij Zwolle. De nummers 136 t/m 138 werden uitgegeven aan spoorwegpostkan-toren. Later kregen nog 127 nieuwe postkantoren een puntstempel. De laatstewas Waddinxveen, dat op 1 juni 1893 nummer 259 kreeg. Veertien dagen laterwerden de puntstempels ingetrokken. Ook in het buitenland werden in veel landenin deze periode stempels met een nummercode gebruikt. In Frankrijk en het Keizer-rijk Rusland werd het nummer omgeven door een aantal punten, net als in Nederland.In Groot-Brittannië werd het omgeven door strepen en in Denemarken door cirkels.  Het voordeel van een puntstempel boven het daarvóór gebruikelijke stempel'Franco-kastje' (het woord 'Franco' in een rechthoek) was dat de plaats van verzen-ding te achterhalen was. Bovendien maakten de vette punten het vrijwel onmogelijkom de inkt van de zegel af te wassen. Dat voorkwam hergebruik. Gebruik van hetpuntstempel was verplicht op brieven en kwitanties en verboden op briefkaarten endrukwerken. In de praktijk zien we toch weleens een briefkaart of (vaker) eendrukwerkbrief die is vernietigd met een puntstempel. Om bepaling van de datumvan verzending mogelijk te maken werd naast de postzegel een dagtekeningstempelafgeslagen.  Puntstempels werden uitsluitend uitgegeven aan postkantoren, niet aan hulppost-kantoren en bijpostkantoren. Tweemaal werd een puntstempel ingetrokken omdathet bijbehorende postkantoor werd gedegradeerd. Dat gebeurde met Delfsha-ven en Dirksland. De bijbehorende nummers 21 en 25 werden later toegekend aanhulppostkantoren die werden gepromoveerd tot postkantoor. We vinden puntstem-pels op zegels vanaf de eerste emissie (1852) tot en met de emissie 1891 (prinsesWilhelmina). Afstempelingen op de eerste twee emissies zijn schaars, deze postze-gels werden bij de invoering van het puntstempel al niet meer op de postkantoren-verkocht. Waarom de puntstempel "Korteweg 60" wordt genoemd heb ik niet kunnen achter-halen. Mogelijk verwijst het naar de heet P.C. Korteweg die in 1933 o.a. het boek"300 jaar Postmerken van Nederland 1570-1870" schreef, maar waar verwijst nr.60 naar? Woonde hij wellicht in Hoogeveen die puntstempel nr. 60 had? Wellichtweet een van de lezers dit wel.  r.k.  ************************************************************************************ 

- Een koekoeksroep ter helft van maart, is voor de boer een daalder waard. - Brengt maart storm en wind, de sikkel is de boer gezind. - Als het weder is van goede zin, trekt de kou nu z'n staartje in  en 's morgens reeds de eerste meert, zegt men welkom aan de kwiksteert.
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

 REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956 

DE BEDDEN

SPECIAALZAAK

VAN OOSTERHOUT

Bij Dreamland vindt u alles voor uw 
slaapcomfort. Van hoofdkussen tot 
complete boxspring bieden wij u een 
ruime keuze uit vele A-merken in 
combinatie met onze voordelige en 
veelzijdige eigen merken. 

Onze deskundige adviseurs helpen u 
graag bij het samenstellen van het 
perfecte bed.

Leijsenhoek 34
Oosterhout 

www.dream-land.nl

Enveloppen, ansichtkaarten, postzegels
 De verkoop van poststukken,enveloppen en ansichtkaartendoor Jan-Dirk de Koning tijdensde Brabantse Filatelistendagen(op zaterdagmiddag in deBunthoef), loopt steeds beter.Er is veel belangstelling en erwordt goed verkocht. En.....deopbrengst is (100%) voor onzevereniging. Door die goede verkoopresultaten loopt de voorraad aan poststukken terug. Daarom aanu de vraag: heeft u enveloppen, poststukken, ansichtkaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wiltu ze dan aan de vereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal ze heel graag in ontvangst nemen.Ook uw dubbele zegels zijn van harte welkom bij de "dubbeltjestafel". 


