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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:                         - 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:24 november 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:            - 17 november            - 15 december 

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

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

DE OP DIGITAALAls u wilt kunt u de Oosterhou-ter Post ook per e-mail ontvan-gen. Even doorgeven aanrien.kooiman@kpnplanet.nl 0162 314956

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
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Agenda 
 voor de bijeenkomsten op woensdag 17 no-vember en 15 december  in Camping 't Haasje,Vijf Eikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 - 411626.Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.      1.     Opening door de voorzitter  2.     Mededelingen  3.     Ledenbijeenkomst 15 sept. en 20 okt.  4.     Dec.: jubilarissen  5.     Rondvraag  6.     Veiling 466 in november 150 kavels          Veiling 467 in december 150 kavels  7.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels  8.     Dec.: kerstloterij  9.     Sluiting 

Van de voorzitter
 Beste postzegelvrienden, Het is weer herfst in Nederland en dat is wel te merken ook. Het regental de gehele dag als ik dit artikel ga schrijven. Dat is op zich niet zo ver-velend want dan ga ik straks weer lekker postzegelen. Sinds kort ben ik gestart met een nieuwe verzameling naast mijn bestaan-de landenverzamelingen en ik moet zeggen dat is toch wel een goed ideegeweest. Misschien ook iets voor u, een nieuwe uitdaging voor de komen-de maanden! Onze eerste bijeenkomsten in de zaal van ’t Haasje en de Bunthoef warenzeer gezellig. Vele leden en belangstellenden waren blij dat ze elkaar weerzagen en eindelijk weer eens konden “handelen”. Ook onze stuivertafelwerd goed bezocht en vele zegels werden uit de boeken geplukt om deeigen verzameling thuis aan te vullen. In november en december hebben natuurlijk weer onze gebruikelijke bijeenkomsten plaats in de Bunthoefop zaterdagmiddag en in de zaal van ’t Haasje op woensdagavond. De data vind u op de infopaginahiernaast. Op woensdag 15 december hebben we als vanouds een mooie eindejaarsveiling en natuurlijkde GROTE KERSTVERLOTING. U bent allen van harte welkom. Ik wens u allen veel postzegelplezier de komende maanden.Tot ziens op een van onze bijeenkomsten. Uw voorzitterPeter Hendrickx 

Postzegels niet duurder in 2022
 De prijs van een postzegel voor brieven binnen Nederland gaat volgend jaar niet omhoog en blijft 0,96euro. Alle basistarieven voor het versturen van brieven binnen Nederland en vanuit Nederland naar hetbuitenland, veranderen in 2022 niet. Dat is volgens PostNL 'het gevolg van de positieve bijdrage vanzowel de Sanddpostvolumes als van de incidentele volumestijging van de consumentenpost in 2020 alsgevolg van de coronapandemie'. Een normaal pakket verzenden binnen Nederland kost ook volgendjaar 7,25 euro. Voor het versturen van pakketten naar landen buiten Europa wordt de tijdelijke coro-natoeslag gehandhaafd. Maar die wordt per 15 november 2021 wel naar beneden bijgesteld.Bron: Postzegelvereniging VPPV 
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Bij de voorkant
 In de jaren '60, beginjaren '80 van de vorige eeuw was Jamin (Sjemin)de grootste werkgever in Oosterhout. Nu is er weinig wat nog aan dieglorietijd herinnert, behalve de Jaminwinkel in Arendshof, sinds april 2016weer geopend en nu gerund door Kees Aarts. Daarom verdient die winkelde voorkant van onze O.P. Hoe is dat allemaal zo gelopen? Cornelis Jamin werd in 1850 geboren inBoxmeer. Op zijn 20e verhuisde hij naar Rotterdam, waar hij eenstraathandel in zoetwaren begon. Ambitieus en eigenzinnig als hij was,zorgde hij er al snel voor dat zijn straathandel veranderde in een officiëlebanketbakkerij met een suikerwerkfabriekje. Na 10 jaar had hij tweesuikerwerkfabriekjes. En nog eens drie jaar later, in 1883, had Nederlandzijn eerste Jamin winkel, waarin Cornelis zijn eigen producten aan de manbracht. Zo houdt hij de hele keten van productie, distributie en verkoopin eigen hand.  Al snel opende hij in de Hugo de Grootstraat de fameuze ‘Zuid-Hollandsche Stoomfabriek van Koek, Banket, Chocolade enSuikerwerken’ en verrezen overal in Rotterdam nieuwe Jaminfilialen. Het ging hard met Jamin. Het was een bedrijf metuitstekende sociale voorzieningen. Zo kregen zieke werkne-mers vanaf 1 januari 1900 gedurende een jaar het volleweekgeld uitbetaald, een unicum in die tijd. In 1907, nog geen25 jaar na de opening van de eerste winkel, waren er 50 fili-alen. De verdere groei heeft Cornelis, die op  57-jarige leeftijd in 1907 overleed, niet meer mee mogen maken. De vier zonen van Cornelis Jamin, Cornelis jr., Louis, Pierre en Harry zetten het bedrijf van hun vadervoort. Een deel van de fabriek wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog door bommen vernield. Na de be-vrijding komen Jamin en het stadsbestuur van Rotterdam lijnrecht tegenover elkaar te staan over deherbouw en uitbreiding van de fabriek. De gemeente wil dat Jamin naar de Spaanse Polder verhuist maarhet bedrijf gaat niet akkoord met de nieuwe locatie en bijbehorende verhuisvergoeding. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de zoon van Louisde touwtjes in handen. ‘Meneer Eef’, noemen dewerknemers hem. Een autoritair man die geen te-genspraak duldde en ook de sociale voorzieningenwerden steeds minder. Jamin zoekt een andere pleken komt uiteindelijk uit in het Brabantse Oosterhout.Vanaf 1955 worden de activiteiten in de Rotterdam-se fabriek afgebouwd, in 1957 verhuist de afdelingsuikerwerk naar Oosterhout en als laatste gaat deijsfabricage in 1968. Het laatste onderdeel van Jaminvertrekt in 1972 vanuit Crooswijk naar Brabant. In 1980 wordt het fabriekspand in Rotterdam gesloopt.

In de jaren vijftig en zestig groeide het aantal Jaminwinkels tot boven de600. Oosterhout kon aan de vraag naar personeel niet voldoen en erwerden dagelijks bussen vol met Belgische meisjes aangevoerd, latergevolgd door gastarbeiders. In diezelfde periode ontstond echter een nieuwfenomeen: de supermarkt. In de Jaminwinkels mochten alleen Jaminarti-kelen verkocht worden, maar in de supermarkten lagen allerlei anderemerken  en ook bijvoorbeeld benzinestations en snackbars gaan snoep enijs verkopen. Dit alles bleek een grote concurrent voor Jamin en hierdoorontstond een kentering in de tot dan toe ongeremde groei. Pas jaren laterliggen er, na lang aandringen, ook andere merken zoals Mars, Nuts en King Pepermunt in de Jaminwinkels.Het is dan echter al te laat.   Het bedrijf raakte in de jaren '70 in de problemen. De starheid binnen het bedrijf onder leiding van  me-neer Eef voorkwam eveneens een verdere aanpassing aan de veranderende markt. Na zijn pensioen in1977 volgde pas in 1981 de benoeming van een nieuwe president-directeur. Deze kon niet voorkomen,
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 dat de verliezen steeds verder opliepen. Een ingrijpende sanering, waarbij 200winkels werden afgestoten, kon niet meer voorkomen dat Jamin in 1985 failliet ging.Door een borgstelling van de gemeente van 2,2 miljoen gulden kon Jamin eendoorstart make. Winkels en fabrieken werden gesplitst en afzonderlijk voortgezet.Van het personeel werd ongeveer een derde ontslagen. De firma wordt voortgezetonder de naam Oosterhoutse Zoetwarenfabriek BV en Winkelbedrijf Oosterhout BV. Onder de naam Jamin gingen de winkels verder of keerden eerder gesloten winkelsterug.  In 1993 wordt Jamin overgenomen door Ahold.  Eind 2007 werdJamin overgenomen door een groep investeerders die het merkJamin opnieuw op de kaart hebben gezet. Sindsdien is Jamin insneltreinvaart veranderd in een hippe snoepwinkel waar van-daag de dag ook snoep uit bijvoorbeeld Amerika en Japanverkrijgbaar is. Tegenwoordig telt Nederland zo’n 100 Jaminfilialen. In de oudegebouwen van Jamin is nu Merba zoetwaren gevestigd. r.k."De meisjes van de suikerwerkfabriek"is een lied geschreven door Drs. P. Datplaatje verscheen in 1958. Het liedje heeft een enigszins dubbelzinnige tekst, maargaat over snoepjes en inpakdames van Jamin (Want de snoepjes van Jamin, diepak je uit en pik je in).  **************************************************************************************
Ledenbijeenkomst 15 september 2021
 -  De vz heet de 36 aanwezige leden hartelijk welkom en opent de vergadering.-  Er wordt een moment stilte gehouden voor dhr. Lutkie die op 27 juli jl. is overleden.-  De Grote Clubactie is weer begonnen en loten kunnen worden gekocht bij dhr. Pijpers.   Een  groot deel van de opbrengst (80%) komt ten goede aan de vereniging.-  In- en uitrijden en parkeren bij ‘t Haasje is voor onze leden op de bijeenkomsten gratis.   Vanaf nu staan de slagbomen open.-  Verslag ledenbijeenkomst 16 juni jl wordt goedgekeurd.-  Vanaf 25 september is de Bunthoef ook voor onze vereniging weer geopend.-  Voormalig secretaris dhr. Luinge is herstellende van zijn operatie en maakt het goed.-  De quiz gaat deze avond niet door wegens afwezigheid van dhr. De Koning.-  Veiling 464 (150 kavels) verliep goed en de toto werd gewonnen door dhr. Van Strien. **********************************************************************************************
Ledenbijeenkomst 20 oktober 2021
 - De vz heet de 43 aanwezige leden hartelijk welkom en opent de vergadering.- Er wordt een moment stilte gehouden voor de heren Perrée en Kouwelaar die  zijn overleden.- Alle loten voor de Grote Clubactie zijn verkocht met dank aan Dhr. Pijpers. Een groot  deel van de opbrengst (80%) komt ten goede aan de vereniging.- De contributie voor 2022 blijft ongewijzigd; € 31,00 en € 12,50 voor huisgenoot.- Het verslag van de ledenbijeenkomst 15 september jl. wordt goedgekeurd.- Er wordt geen gebruik van de rondvraag gemaakt.- De quiz gaat ook vanavond niet door en zal weer beginnen in januari 2022.- De veiling 465 (300 kavels) verliep goed en de toto werd gewonnen door dhr. R. Van Riel.- De veiling in oktober zal weer over 150 kavels gaan.- De vz sluit rond 21.45 uur de vergadering (waarna wordt overgegaan tot het afrekenen)  en wenst iedereen een goede thuisreis. **********************************************************************************
 Als de ganzen eind november nog door het slijk moeten gaan,wellicht komen ze dan met Kerstmis op ijs te staan.
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           INDOOR
SPEELPARADIJS

HEERLIJK SMULLEN IN 
DE PROEFTUIN

Tuincentrum Oosterhout    Damweg 7    

4905 BS Oosterhout    www.tuincentrumoosterhout.nl

Vraag/aanbod
 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) 

Aangeboden
 OOSTENRIJK 1850 t/m 1993 o/xxx. Ruim 2100 zegels, in 3 z.g.a.n. Luxe KABE falzlos albums.BOD GEVRAAGD.Tom 013 4671247---------------------------------------------------------------------------------Wie heeft belangstelling voor ca 1000 ETB’s van Duitsland enBerlin? Periode 1974 - 2002. Een deel ervan in mapjes.Frans Eikhout 0653103313------------------------------------------------------------------------------------  Album lux Oostenrijk postfris: 1955 tot en met 1988.-  Cept FDC in 3 mappen: totaal 335 stuks van 1958 - 1979-  Jaargangen van Nederland met boekjes en kerstvellen.   1966-1967-1970-71-73-74-75-77-78-79-1981 t/m 1994-96.Joop Hofkens  0162 454448 

Onze jubilaris-sen in 2021

 25 jaar- Dhr. A.v. Bijnen, Ulvenhout- Dhr. C. de Wit, Dongen  40 jaar- Dhr.A.v.Groesen, Oosterhout- Dhr. M. den Dekker, Raamsdonk- Dhr. F. Sleegers, Eindhoven- Mevr.M.v.Vierbergen, Oosterhout 
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Marjan van Vierbergen – 40 jaar lid
 De bezoekers van de beursmiddagen op de eerstezaterdag van de maand kennen Marjan zeker. Zijassisteert daar bij de bar van de Bunthoef. En datdoet ze al heel lang. Ook als het Oosterhouts Sym-fonie Orkest in de Bunthoef oefende. Verder had zijvaak avonddiensten en was zij lang secretaresse in het bestuur.  Zij is vanoorsprong  Directiesecretaresse – Schoevers en behaalde Nederlands MO.Zij heeft lang les gegeven aan in te burgeren buitenlanders.  Op 7 juli2011 kreeg ze voor haar werkzaamheden in de Bunthoef de ZilverenBroche van de gemeente Oosterhout. Degenen die al wat langer lid zijn kennenMarjan zeker nog als jeugdleidster en be-stuurslid in de periode 1984-1990. Gemid-deld waren er toen zo’n 18 jeugdleden, vanaf1986 “de Stempels” geheten. In 1988 is ookgestart met een eigen clubblad, “De Stem-pelbode” geheten. Samen met haar man Pieter Jan van Meel woont ze al  43  jaar in een rustige buurt in Oosterheide; nietver van de school Kindcentrum De Ontdekking – voorheen De Wingerd - waar hun kinderen ook naarschool gingen en waar ze ongeveer 9 jaar zeer actief is geweest. Zo zat ze in de de ouderraad en dewerkgroep die jaarlijks excursies voorbereidde. Ze hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen (van 4 tot 10jaar). Marjan past wekelijks een dag op de kinderen van hun dochter en een dag op die van hun zoon.Hun kinderen waren ook jeugdlid van “de Stempels”, maar hebben nu niets meer met postzegels. De oma en opa van Marjan, die in de oorlog in een Jappenkamp in Indonesiëzaten, kwamen in 1946 naar Nederland. Marjan is geboren in Amersfoort (keientrekster). Toen zij 13-14 jaar was kreeg ze van haar oma een albummet postzegels uit Indonesië. Ook haar vader verzamel-de postzegels, en zo is het begonnen. Ze ging Nederland verzamelen, Europa en thema’s alsbloemen, vogels e.d.  In 1981 werd ze officieel lid vanonze vereniging, maar ze is eigenlijk op 16 november niet 40, maar 42 jaar lid vanonze vereniging. De eerste 2 jaar stond haar lidmaatschap op naam van haar man,die o.a. Frankrijk verzamelde. Samen met haar buurman Van Rinsum bezocht zevaak de bijeenkomsten in café Strijen aan de Bosstraat. Ze is heel lang sectiehoofdbij de rondzendingen geweest en tot voor kort had ze een abonnement op Nederlandbij de Nieuwtjesdienst, maar momenteel doet ze niet veel meer met haar postzegels. Pieter Jan en Marjan zijn lid van de Volkstuin Vereniging Oosterheide, achterde moskee. Pieter Jan verzorgt de tuin en Marian de oogst. Een van haarhobby's is het maken van jam. Ze heeft momenteel zo’n 300 potten jam opzolder staan, waarvan de hele familie geniet. Marjan, bedankt voor je inzet voor anderen, proficiat met je jubileum en ookmet je verjaardag in november.r.k. *************************************************************************************

Attentie
 Op de ledenbijeenkomst van 17 november zal er een tafel ingericht zijn met diverse boekenover postzegels en munten en diverse (oude) catalogi van Yvert en Michel. Ook is er een3-delige cursus Filatelie. Alles voor een prikkie. De opbrengst is voor de vereniging. Ook deenveloppen van Jan Dirk en de dubbeltjestafel zijn aangevuld. 
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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
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 Kees de Wit 25 jaar lid.
 Soms heb ik een interviewtje met een 25- of 40-jariglid die ik nog niet ken of niet eerder heb ontmoet.Anders is het met Kees de Wit uit Dongen. Iedereenkent hem waarschijnlijk wel. Hij runt samen met ToonStoopen en Loes Timmermans – we zijn een leukteam, zegt hij - de “dubbeltjestafel” bij de veilingen,beurzen, sosen en verzamelaarsmarkten. Kees doetdat al sinds 2007. Hij heeft 1/3 deel van de boeken van de verenigingthuis staan om ze aan te vullen. Het vergt veel tijd.D.m.v. de 5-delige Gibbonscatalogus worden de ze-gels netjes op jaar gesorteerd. Jaarlijks worden erongeveer 9 à 10.000 zegels verkocht. (M.u.v. decoronatijd.) Een hele mooie opbrengst. Alle zegelsworden voor € 0,05 verkocht ongeacht de catalogus-waarde.  Maar onlangs haalde iemand er een serie Franse zegels uit die€ 150,- waard bleek te zijn. We zijn blij met ook deze vrijwilligers. Kees is geboren en getogen in Oosteind en is 45 jaar geleden getrouwdmet Carla, een echte “Dongense pee”.  Ze wonen ook al 45 jaar in het-zelfde huis in Plan West II in Dongen.  Ze hebben 2 kinderen en 4 klein-kinderen. Maar zij en ook Carla hebben niets met postzegels. Carla isonlangs gestopt als gastouder voor 5 kinderen (tot 4 jaar). Zij heeft ditwerk altijd met veel plezier gedaan. Misschien dat Kees zijn kleindochterEmma nog “zo gek krijgt” om paardenpostzegels te gaan verzamelen.Kees heeft altijd in de metaal gewerkt: 12 jaar bij Stork en vervolgens,  tot hij 10 jaar geleden stoptemet werken, bij Calumatic in Dongen. Zijn vader was een fanatiek postzegelverzamelaar. Toen hij overleed werd de ver-zameling gedeeld door de acht kinderen. En zo is Kees dus op latere leeftijd (45 jaar)aan deze hobby begonnen. Vlak erna, op zaterdag 7 december 1996 werd hij lid vanonze vereniging.  In zijn “postzegelerfdeel” zaten veel thema’s en vooral daarop isKees verder gegaan. Een van die thema’s betrof “vogels”. Kees kweekte voor dietijd vogels voor tentoonstellingen e.d. Met zijn zebravinkjes en kanaries heeft hijdiverse prijzen gewonnen en met de zebravink was hij zelfs eens Brabants Kampioen.Maar vanwege het vele werk en niet op vakantie kunnengaan is hij ermee gestopt. Nu kon hij toch zijn vogel-hobby voortzetten via de postzegels. Hij heeft een zeer uitgebreide collectie, prachtig  verzorgd en gesorteerd.(Daar kan ik nog veel van leren.) Hij heeft veel thema’s van zijn vadervoortgezet, zoals vlinders en vissen en Olympische Spelen, maar ook eenprachtige collectie WNF. En DDR heeft hij nagenoeg compleet. Nu Carla ook gestopt is met werken kunnen ze veel gaan wandelen enfietsen (niet elektrisch). Ze hebben ook een vriendenclubje van 6 personendat regelmatig fietstochten onderneemt. Verder houden ze erg veel vanvakantie. Jaarlijks gaan ze met de auto naar Oostenrijk of Zwitserland,m.u.v. dit jaar. I.v.m. corona zijn ze in eigen landgebleven, maar volgend jaar trekken ze er weer opuit.

Een fijn gesprek met een echte verzamelaar, die hart heeft voor zijn postzegels ende vereniging. Met veel indrukken door de vele postzegelverhalen, vooral over devogels, - elk vogeltje zingt zoals het gebekt is - fiets ik weer naar huis. Kees, bedankt voor je inzet voor de vereniging. r.k.
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DubbeltjestafelOp de bijeenkomst van woensdag 17 november zijn de volgende boeken aanwezig: Denemarken -Zweden - Noorwegen - Finland - IJsland  -Portugal - Spanje - Italië - Vaticaan en San Marino   

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

1 Belgie Vel uit 1999 20e eeuw p 8,50

2 Israel souvernirblok 1964 g 1,60

3 Somalie FDC blok 8 g 18,00 3,00

4 Turks Cyprus FDC blok 3 g 8,00 1,60

5 Portugal blok dierentuin g 17,00 3,00

6 Roemenie FDC blok108 g 8,00 1,60

7 Oostenrijk Veldpost g 9,00

8 Duitsland 295-296 op special blad g 50,00 6,00

9 Duitsland Duitse eenheid 2 bladen g 1,60

10 Duitsland Bach 1995 op postblad g 1,00

11 West Europa 2 stockboekjes g 5,00

12 Oost Europa stockboek g 6,40

13 Diversen DAVO album Overzee 2,60

14 Nederland 6 kinderblokken p 31,60 4,40

15 Nederland 10 kinderblokken 1983-92 p 39,90 7,60

16 Nederland 6 kinderblokken 1993-98 p 40,70 7,40

17 Nederland 7 kinderblokken 2001-08 p 52,20 8,60

18 Nederland 722-28+731-35 p 29,00 5,00

19 Nederland 738-744+745-751 p 40,00 8,00

20 Wereld stockboek g 7,00

21 Wereld stockboek g 3,00

22 Nederland 150 FDC's g 1,00

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

24 Wereld stockboek g 3,00

25 Motief stockboekje zegel op zegel g 2,00

26 Frankrijk stockboekje 800 zegels g 4,00

27 Nederland stockboekje vellen/pzb's p 171,00 3,60

28 Nederland kaartje spoorwegzegels g 1,60

29 Portugal stockboekje 1100 zegels g 6,00

30 Vaticaan nr 16 Yvert (fraai) g 225,00 9,60

31 Schoenendoos diverse poststukken g 8,60

32 Verrassingtas diversen in doos + catalogi g 3,60

33 Oosterhout stempelboek spec.enveloppen g 7,00

34 Nederland stockboek blokken etc. p/g 8,00

35 Duitse Rijk stockboek o/g 10,00

36 Oost Europa stockboek p/g 6,00

37 Hongarije stockboek g 8,00

38 Verrasingsdoos Belgie/Duitsland etc.etc. p/g 10,00

39 Engeland DAVO restant collectie p/g 3,00

40 Faroer stockboekje p/g 320,00 8,00

41 Nederland collectie 1852-2009 2xDAVO g 1.000,00 45,00

42 Kanaaleil.etc. stockboek g 6,00

43 Belgie/Europa stockboek p/g 8,00

44 Tsjechoslowakije stockboek p/g 8,00

45 Europa oud album diversen g 5,00

46 Wereld 50 series/vellen in 2 boeken p 8,00

47 Ver. Europa stockboek 27 blokken p 10,00

48 Tsjechoslowakije stockboek g 6,00

49 Hongarije 2 stockboeken g 10,00

50 Wereld stockboek g 2,00

Veiling  466 - November 2021
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KAVELS BIJ VOORKEUR BETALEN VIA ÉÉNMALIGE INCASSO A.U.B.

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

51 Diversen 2 dikke lege stockboeken 8,00

52 Diversen doos 20 stockboeken 10,00

53 Nieuw Zeeland 2 FDC albums diversen g 8,00

54 Canada stockboek g 5,00

55 Canada/Australie stockboek p/g 5,00

56 Frankrijk stockboek p/g 10,00

57 USA/Luxemburg stockboek g 8,00

58 Spanje stockboek p 8,00

59 Belgie stockboek p/g 10,00

60 Ver.Europa stockboek g 5,00

61 Nederland blauwdrukken 5,7,8,11 p 20,00 4,00

62 Nederland V2658/63B+V2752/57ABC g 52,00 8,00

63 Nederland 6 blokjes Mooi Nederland g 26,00 4,00

64 Nederland Kinderb.kaarten 1963+66-70 p 65,00 6,60

65 Nederland Kinderb.kaarten 1970,71,74 ++ p 30,00 3,00

66 Zwitserland 2 stockboeken p/o 6,00

67 Frankrijk stockboek modern g 5,00

68 Frankrijk Diversen op stockkaarten g 3,00

69 Frankrijk stockboek oud/modern g 5,00

70 Frankrijk 2 stockboeken p/o/g 5,00

71 UNO Geneve stockboek p 8,00

72 Diversen aantekenstrookjes/stempels g 3,00

73 Frankrijk ringband speciale bladen g 8,00

74 Nederland stockboek diversen g 2,00

75 Nederland Roltanding 98-101 g 40,00 6,00

76 Nederland Port 19,22 en 24 o 110,00 15,00

77 Nederland Port 31-43 (1907) g 180,00 26,00

78 Nederland Dienst D9-D15 g 62,50 10,00

79 Nederland Dienst D 7 o 42,50 6,00

80 Nederland Dienst D16-D24 g 47,00 6,20

81 Ned. Indie nr 23-30 + 31-37 g 140,00 20,00

82 Ned. Indie nr 211-215 +216 o 22,25 3,00

83 Diversen doosje RZB's,stockkaarten g 5,00

84 Saarland nr 289 (1950) g 100,00 16,00

85 Nederland Davo album 1944-1988 p 900,00 30,00

86 Nederland PZM's 52-91 in luxe album p 200,00 20,00

87 Nederland PZM's 92-130 in luxe album p 200,00 20,00

88 Duitse Rijk/Bez. stockboek p/g 10,00

89 Nederland stockboek zegels/blokken p/g 280,00 10,00

90 Duitsland Bund stockboek compl.uitgiften p 6,00

91 Nederland stockboek 80 series/12 blok p 15,00

92 Duitsland  stockboek diversen p/g 7,00

93 Nederland blokken van 4,samendrukken p/g 10,00

94 D.D.R. stockboek 1950-1990 g 5,00

95 Europa oud album g 1,00

96 CEPT stockboekje blokken/stroken g 3,00

97 Wereld stockboekje  g 2,00

98 Nederland 2 FDC 1 albums g 5,00

99 Motief stockboekje sport g 1,60

100 Motief stockboekje flora/fauna g 2,40
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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

101 Motief stockboekje dieren/vogels g 2,00

102 Diversen 3 restant rondzendboekjes p/g 54,20 4,20

103 Nederland nr 212-219 Olymp.Spelen g 60,00 9,00

104 Cept stockkaart 2 series p 67,00 7,60

105 Nederland stockboek allerlei p/g 5,00

106 Wereld stockboek allerlei p/g 3,00

107 Wereld stockboek allerlei p/g 3,00

108 Wereld stockboek allerlei p/g 3,00

109 Wereld stockboek g 2,00

110 Wereld stockboek 40 FDC's 3,00

111 Nederland stockboek 96 FDC's 4,00

112 Wereld map diversen ( interessant) 5,00

113 Cept stockkaart 25 series 1984 p 80,00 6,00

114 Cept stockkaart 24 series 1983 p 68,00 5,00

115 Spanje Vel 3632-43 1999 p 31,00 4,60

116 Spanje 10 blokken 3756-66 2000 p 34,00 6,00

117 Nederland 8 series 1937-1947 g 35,00 3,00

118 Nederland kaart met 10 FDC's g 3,60

119 Nederland album 50 FDC's g 7,60

120 Cept kaartje 3 series p 60,00 7,00

121 Wereld stockboek voor verzamelaar 2,50

122 Europa stockboek 1959-1975 g 9,60

123 Wereld Grote doos 30.000 zegels g 20,00

124 Diversen 300 poststukken in koffertje g 10,00

125 Diversen leeg stockboek 64 blz zwart 7,00

126 Diversen leeg stockboek 64 blz bruin 7,00

127 Diversen 5 lege stockboeken 2,00

128 Diversen leeg stockboek 60 blz blauw 7,00

129 Luxemburg zakje 500 zegels g 3,00

130 Motief Treinen zegels/blokken g 3,00

131 Motief Vervoer 600 zegels+boek g 5,00

132 Motief Vervoer 1500 zegels+boek g 10,00

133 Nederland PZM 605 vogels/uilen p 22,00 9,00

134 Nederland stockboekje diversen p/g 1,00

135 Wereld stockboek p/g 7,00

136 D.D.R. stockboek diversen p/g 5,00

137 Engeland/Ijsland stockboek g 10,00

138 Nederland stockkaart 2009+2019 p 40,00 10,00

139 Nederland stockkaart 2018+2020 g 40,00 10,00

140 Duitse Rijk oude postkaart g 5,00

141 Nederland kaartje 2021 g 17,00 5,00

142 Diversen 200 insteekkaartjes zwart 5,00

143 Wereld stockboek 1900 zegels g 5,60

144 Australie/Wereld stockboek 1300 zegels g 6,60

145 Indonesie stockboek 1250 zegels g 7,00

146 Engeland/gebied stockboek 1300 zegels g 7,00

147 Wereld stockboek 1900 zegels g 5,60

148 Duitsland/wereld stockboek 1500 zegels g 5,60

149 Italie stockboek 900 zegels g 6,00

150 Wereld stockboek 3100 zegels g 8,60

TOTAAL 1.023,40
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OP DE WOENSDAGBIJEENKOMST VAN 15 DECEMBER ZIJN ER GEEN DUBBELTJESBOEKEN                                   AANWEZIG IN VERBAND MET DE GROTE KERSTLOTERIJ.

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

1 Nederland 8 blokken w.o. euro p 81,50 8,60

2 Belgie jaargang 1991 Mozart p 5,00

3 Engeland stockkaart the Queen g 5,00

4 Oostenrijk stockkaart diversen g 5,00

5 Indonesie stockkaart p/g 1,60

6 Nederland 332V-337V in blok van 4 p 16,00 2,60

7 Nederland 428-443+460-468 p 22,90 3,60

8 Ned. Indie 211-215+216 p 22,50 3,40

9 Nederland nr 49 Kroningsgulden g 150,00 22,50

10 Oud Duitsland Bayern 152A-170A g 250,00 25,00

11 Franse Zone  38-39 o 30,00 5,00

12 Franse Zone Baden 42A-45A o 50,00 8,00

13 Franse Zone Baden blok 2 o 110,00 18,00

14 Franse Zone Rheinland Pfalz Blok 1 o 110,00 18,00

15 Franse Zone Rheinland Pflaz 46-48 o 14,00 2,40

16 Franse Zone Wurttemberg 38-39 o 10,00 1,40

17 Franse Zone Wurttemberg 40A-43A o 80,00 14,00

18 Nederl./Overzee stockboek zegels/blokken p/g 600,00 15,00

19 Duitsland stockboek toeslagzegels g 10,00

20 Nederland stockboek bl.van 4 en series p 500,00 7,00

21 Berlijn stockboek 1954-1990 p 900,00 35,00

22 Spanje stockboek 560 zegels p 7,00

23 Nederland stockboek 75 compl.series p/o 780,00 25,00

24 Ned.Indie/Antillen stockboek p/g 285,00 10,00

25 D.D.R. stockboek 112 compl.series p 280,00 8,00

26 Nederland stockboekje tot 1940 g 190,00 5,00

27 Vaticaan stockboekje  p/g 1.000,00 20,00

28 Europa 3 restant rondzendboekjes p/g 55,25 5,50

29 Nederland/Europ stockboek bl.van 4 en paren g 2,00

30 Diversen 2 stockboeken zw.bladen 5,00

31 Diversen 3 stockboeken wit bladen 5,00

32 Diversen stockboek rood, wit bladen 3,00

33 Motief 2 stockboekjes diversen 2,40

34 Zwitserland dik stockboek p/g 25,00

35 D.D.R. stockboek restanten p/g 5,00

36 Nederland stockkaart modern g 33,00 6,00

37 Nederland stockkaart modern g 40,00 10,00

38 Zwitserland/Eur. stockboek g 3,00

39 Duitsland Gen.Gouvern. aanget.brief g 4,00

40 Amerika 6 briefstukken g 5,00

41 Nederland/Div. stockboek w.o. E 41 g 5,60

42 D.D.R. stockboek compl.series p 10,00

43 Diversen Belgie Lindner suppl.1980-88 10,00

44 Wereld stockboek 1100 zegels 7,00

45 Motief stockboek Kunst 960 zegels 7,00

46 Wereld map 1600 zegels 7,00

47 Wereld stockboek 900 zegels 5,60

48 Spanje/Portugal stockboek 1400 zegels 6,00

49 Suriname/Antillen stockboekje diversen 443,00 9,60

50 Duitsland div. zegels op kaartjes g 25,00 2,60
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U KUNT OOK SCHRIFTELIJK DEELNEMEN AAN DE VEILING                          petercmhendrickx@home.nl

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

51 Duitsland div. zegels op kaartje g 41,50 3,00

52 Wereld stockboek 400 zegels g 4,80

53 Nederland 9 kinderbedankkaarten p/g 1,00

54 Motief stockboek Olymp.Spelen p/g 4,00

55 Nederland stockkaart pers.zegels g 4,00

56 Australie/Nederl stockboek g 4,00

57 Europa stockaart CEPT 1980 p 46,00 4,00

58 Nederland brief uit 1933 met 2x nr90 g 20,00 8,00

59 Nederland 2 vellen uit 2006 p 18,00 8,00

60 Nederland nr 655-670 (1955) p 54,00 5,00

61 Spanje stockkaart  p 60,00 3,50

62 Motief stockboek bloemen/dieren g 5,00

63 D.D.R. stockboek g 4,00

64 Wereld stockboek allerlei g 3,00

65 Nederland stockkaart pers.zegels g 4,00

66 Europa stockkaart CEPT 1981 p 56,00 4,00

67 Europa 2 restant rondzend. Cept g 41,50 3,00

68 Wereld stockboekjes kaarten 5,00

69 Nederland brief uit 1862 met nr 2 g 10,00

70 Nederland V2199-2208 + V2260-2269 p 21,00 7,00

71 Spanje jaargangen 1968-69 g 3,00

72 Wereld stockboek allerlei g 3,00

73 Wereld stockboek allerlei g 3,00

74 Wereld stockboek allerlei g 3,00

75 Duitsland map +/- 100 FDC's g 3,00

76 Duitsland dik stockboek diversen p/g 5,00

77 Duitsland stockboek groen p 2,00

78 Duitsland 2 stockboekeen diversen g 1,00

79 D.D.R. dik stockboek diversen g 3,00

80 Diversen 2 lege stockboeken 1,00

81 Ierland stockboek g 2,00

82 Nederland/Europ stockboek g 6,00

83 Noorwegen stockboek g 2,00

84 Italie dik stockboek  g 5,00

85 Duitsland Bund 111-112 p 100,00 10,00

86 Duitsland Bund 116 p 65,00 6,60

87 Duitsland Bund 141-142 p 90,00 9,00

88 Duitsland Bund 161 p 50,00 5,00

89 Duitsland Bund 167-170 p 80,00 8,00

90 Nederland diversen 1953 p 70,00 7,00

91 Nederland diversen 1954 p 60,00 6,00

92 Nederland diversen 1956 p 110,00 11,00

93 Nederland dienst 21-26 g 27,00 3,00

94 Nederland 356a/d + 379 a/d p/o 136,00 12,50

95 Duitsland Bund 123-26+128-30+132 p 195,00 25,00

96 Duitsland Bund 133 p 140,00 18,00

97 Duitsland Bund 134 p 200,00 27,00

98 Duitsland Bund 136 p 500,00 65,00

99 Duitsland Bund 137 p 500,00 65,00

100 Franse Zone Wurttemberg 28-37 g 240,00 40,00

Veiling  467 December 2021

14



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

101 Franse Zone Wurttemberg 40A-43A g 480,00 80,00

102 Nederland 346-349 Wilhelmina o 600,00 60,00

103 Duitsland Berlijn 35-41 g 320,00 40,00

104 Duitsland Berlijn nr 18 g 500,00 50,00

105 Saarland 252-254 Luchtpost g 50,00 8,00

106 Saarland 255-259 Hochwasser+LP ! g 500,00 85,00

107 Saarland 265-266 Paard 1949 g 85,00 15,00

108 Saarland 309-313 Volkshilfe 1951 g 200,00 35,00

109 Saargebied diversen op bladen p 70,00 5,00

110 Nederland 350-355 zomer p 50,00 8,00

111 Nederland 374-378 kinder p 18,00 3,00

112 Nederland 474-489 Wilhemina p 195,00 35,00

113 Nederland Luchtpost nr 12 p 350,00 70,00

114 Nederland Luchtpost nr 13 p 350,00 70,00

115 Nederland 500-512 (1948) p 20,00 3,60

116 Nederland 513-517+538-548 (1949) p 65,00 11,00

117 Nederland 549-555+561-567 (1950) p 108,00 17,00

118 Nederland 556-560 Kerken (1950) p 100,00 17,00

119 Nederland 568-577 (1951) p 79,00 12,50

120 Duitsland Berlijn 61-63 Goethe g 180,00 30,00

121 Duitsland Berlijn 64-67 Groenopdruk g 40,00 6,60

122 Duitsland Berlijn 72+73 Philharmonie g 130,00 20,00

123 Duitsland Berlijn 101-105 Klokken (m) g 50,00 8,00

124 Duitsland Berlijn 106-109 Gedacht.kerk g 230,00 36,00

125 Nederland jaargang 2009 (frankeerw.) p 55,00 20,00

126 Nederland V3140-49+V3150-54 (f.waa) p 18,80 9,60

127 Nederland 1e halfjaar 2014 (frankeerw) p 39,00 19,00

128 Nederland Mooi Nederl. V61-65 2014 p 24,00 12,00

129 Nederland spec.kaart Maritiemmuseum p 2,20 1,60

130 Nederland spec.kaart Van Gogh museum p 2,20 1,60

131 Nederland spec.kaart Mil.Luchtv.museum p 2,20 1,60

132 Nederland WK voetbal 2008 5 boekjes p 13,20 6,60

133 Nederland FDC's 84-256 (1967-1988) onb 8,00

134 Nederland FDC's 257-375a (1988-1997) onb 8,00

135 Nederland FDC's 375b-499 (1997-2004) onb 8,00

136 Nederland FDC's 500-636 (2004-2011) onb 12,00

137 Nederland FDC's 637-725 (2011-2015) onb 15,00

138 Nederland toeslagzegels 1953 p 61,00 5,00

139 Duitse Post 27 zegels 1948-1949 p 43,00 3,00

140 Duitsland Bund 112,113,115 etc. p 156,00 10,00

141 Duitsand Bund 117-120 p 160,00 10,00

142 Duitsland Bund 160,209,232-33 etc. p 66,00 4,00

143 Duitsland Bund blok 2 p 32,00 5,00

144 Duitsland Bund 243-46,250-251 etc. p 55,00 4,00

145 U.S.A. blokken 24 en 31 p 27,00 3,00

146 U.S.A. 7 blokken van 4 p 2,60

147 U.S.A. 17 samenhangende zegels p 1,60

148 Roemenie 3 brieven intereuropa g 2,60

149 Roemenie 598-608+631-638 p 40,00 5,00

150 Roemenie 847-852+898 p 10,00 2,00

TOTAAL 1.803,30
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Gelegenheidskleding

 Iets bijzonders
              Muilezelpost voor het Zwitserse postkan-toor van Mayens de Sion omstreeks 1900. ********************************

            

Grote kerstloterij op 15 december
 Op woensdag 15 december is het weer zover: de kerstbijeenkomst meteen hapje, een drankje en iets extra's bij de koffie. En natuurlijk met detraditionele kerstverloting als hoogtepunt, met 100 prachtige prijzen in dekerstsfeer, maar ook filatelistische artikelen. Een lot kost maar € 0,50.Verder worden er maar liefst  6 leden gehuldigd in verband met hun 25-resp. 40-jarig lidmaatschap. We hopen velen van u te ontmoeten en ook introducés zijn van hartewelkom. Hoe meer bezoekers hoe meer kerstvreugde. Laten we dit postzegeljaar weer goed afsluiten. 
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Onze leden
 Daags voor zijn 84ste verjaardag is Harry Perrée uit Breda overleden.Hij is maar kort lid van onze vereniging geweest. Pas op 12-2-2021 heefthij zich aangemeld.  Op het gedachtenisplaatje staat:“Harry omringde zich met zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de, voor hem ook zeer belangrijke, aanhang. Mooie  reizen  met zijn kinderen,  verrukkelijke dinertjes met  de hele familie of  dagjes uit  naarKinderdijk, Efteling of dierentuin. Samen met de voorpret en het nage-nieten  zijn dat heerlijke gebeurtenissen  en momenten voor hem ge-weest. Hij werd met open armen opgenomen in diverse bridgeclubs ende beeldhouwclub. Deze contacten waren hem dierbaar. Harry ging ookgraag met zijn vrienden naar mooie muziekvoorstellingen of opera’s.Daarnaast  heeft hij  veel  plezier  beleefd aan de bezoekjes bij depostzegelclub.”  (Hij was lid van 3 verenigingen.)  Wij wensen zijn familie veel sterkte. ************************************************************************************

Op  oktober is Ad Kouwelaar uit Oosterhout op 78-jarigeleeftijd overleden. Hij was 23 jaar lid van onze vereniging. Inonze Nieuwsbrief van 8 juli 2008 staat een interview met hemn.a.v. Bofilex 2008.  Hij was een rasverzamelaar:  boeken,mappen, oude bijbels, ordners met raadsstukken, mappen metknipsels over Oosterhout, boeken door Oosterhouters geschre-ven of geïllustreerd, mappen met postzegels en nog veel meer.Hij spaarde postzegelmapjes van Nederland en had eenpraktisch volledige verzameling.  Ad stopte er mee tijdens deovergang van gulden naar euro. Ad: “Postzegels zijn zo mooi.Zeker als je een compleet vel bekijkt, dan zijn het warekunststukjes”. Hij is nooit actief in onze vereniging geweest.“Ik zou best eens een vergadering van de O.V.V.P. willenbijwonen, maar daar kom ik nooit toe. Misschien dat ik er laternog eens tijd voor krijg. Dan ga ik het verzamelen van post-zegels zeker weer oppakken.” Het is er niet meer van gekomen.                                                                                                                      (Foto: BNDeStem)Hij was jarenlang raadslid en wethouder (1991-1999) voor het CDA. met welzijn en sociale zorg in zijnportefeuille. Hij was zeer kundig en beheerste zijn portefeuille als geen ander. Later stapte hij overnaar Gemeentebelangen waar hij tot 2010 raadslid was. Hij was ook zeer actief binnen de Antoniuspa-rochie. In 2004 was hij de mede-oprichter van inloophuis De Vinder, pal naast de Antoniuskerk. Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Kerstzegels
 Doordat mensen elkaar het afgelopen jaar minder hebben kunnen ontmoeten kan het zijn dat er meerkerst- en nieuwjaarswensen worden verzonden. Ook dit jaar komen er weer de speciale decemberzegelsuit. Het is voor onze vereniging financieel heel gunstig als u uw decemberzegels bij onze nieuwtjesdienstbestelt. Een velletje van 20 zegels kost € 18,20.Ook andere postzegelwensen (catalogi, albums  e.d.) kunt u via Joop bestellen. Geeft tijdig uw bestelling door aan:Joop Hofkens,(AANWEZIG IN HET BEGIN VAN DE BIJEENKOMSTEN)0162-454448 of jhofkens@ziggo.nl           
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 PV Breda
 Ledenbijeenkomsten 2021De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elkemaand in Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.De data zijn: 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 volgendedata:  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:  20 november, 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 

   Cees Pijpers heeft weer al zijn loten verkocht . Dank aan Cees en aan u voor het kopen ervan. Op woensdag 8 december is de trekking.  
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Malta
 Het eiland is al bewoond  sinds ongeveer 5900 jaar voor Christus. Lang geleden werdhet verschillende keren veroverd. De Maltezen staan het dichtst bij de Feniciërs,maar toen kwamen de Arabieren, de Vikingen en de Romeinen. Het land is constantoverheerst geweest, want vroeger was de strategische positie van Malta tussen Noor-d-Afrika en oost en west in de Middellandse zee cruciaal, dus iedereen wilde Maltaveroveren. In de Middeleeuwen werden op het eiland bloedige oorlogenuitgevochten tussen Europese kruisvaarders en moslimkrijgersuit het Midden-Oosten. Uiteindelijk slaagden de kruisvaarders erin om het eiland inchristelijke handen te houden. Ze maakten van Malta een groot onneembaar fort. Toch waren het niet de kruisvaarders die het christelijk geloof naar Malta brachten.Die eer viel al vele eeuwen daarvoor te beurt aan de apostel Paulus die op een bi-zarre manier op het eiland terecht kwam. Voor de 2 eilandjes van St. Paulus heeftde apostel Paulus in het jaar 60 na Christus schipbreuk geleden en zette voet aanwal. Malta was een van de eerste Romeinse kolonies die zich tot het christendombekeerde. Het is het meest katholieke land (83%) ter wereld op Vaticaanstad na enmen is er zeer trots op. Op het grootste eiland staat een standbeeld van St. Paulus. In Jeruzalem verkondigt Paulus na de dood van Jezus het gloednieuwe christelijkegeloof. Maar de Romeinen zien het christendom als een bedreiging voor hun eigengoden en slaan Paulus in de boeien. De apostel wordt op een schip gezet naar Romeom er berecht te worden. Hij was Romein door geboorte.  Maar voor de kust vanMalta komt het schip in een storm terecht en  slaat te pletter op de rotsen. Gelukkigkan Paulus het eiland al zwemmend bereiken. Op de plaats waar Paulus voet aanwal zette staat nu de kerk “St. Paulus van het Vreugdevuur”. Toen ze – 275 opvarenden - uit de zee gered waren ging Paulus wat takken halenom een vuur te maken en heeft een adder in zijn hand gebeten. Maar omdat hij nietziek werd dacht men:”Misschien is hij wel een heilige”. Toen hij over Jezus begon tepreken aanvaardden de mensen zijn boodschap. Paulus bleef 3 maanden op Malta.Hij werd weer gevangen gehouden en toen hij in Roma aankwam is hij schuldigbevonden en onthoofd. (omstreeks 65 na Chr.) Zo werd hij een martelaar. Nu kunnen ze Paulus met een gerust hart aanbidden maar het had anders kunnenzijn. De oudste stad van Malta is Mdina, wat letterlijk “ommuurde stad” heet. Mdinakreeg haar naam van de Arabieren die het eiland in de 9e eeuw veroverden. Pas 300jaar later kunnen de kruisvaarders hen van het eiland verjagen. Het naamfeest van Paulus (10 februari) wordt als een enorm volksfeest gevierd inValetta, de hoofdstad van Malta. Jaarlijks wordt vanuit de St. Paulus Schipbreuk-kerk(een van de 365 kerken op Malta) een grote processie gehouden met een kolossaalbeeld van St. Paulus, een kunstwerk uit 1657, er zijn kanonschoten en er is vuurwerk. *********************************************************************************** Malta is een zelfstandige staat en ligt 80 km ten zuiden van Italië en 284 km tenoosten van Tunesië, met een bevolking van ongeveer 515.000 op een oppervlaktevan 30 km lang en 15 km breed (bijna 2x Texel). In 1813 werd Malta een Britsekolonie. Engels is de 2e officiële taal. Verder is er links rijdend verkeer, zijn er typi-sche rode brievenbussen en kinderen lopen in hun schooluniform. In 1964 werd Maltaonafhankelijk van het Verenigd Ko-ninkrijk als staat Malta, met Ko-ningin Elisabeth II als staatshoofd en koningin. In 1974werd het een zelfstandige republiek. Bronnen: - VRT1-documentaire,               - Wikipedia,              - reisfolders e.d.                                r.k.
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Gevraagd

Wie kan mij helpenaan blauwdruk nr18 van 2020 (metbijgaande afdruk). Cees Pijpers 0162 432738 

Nieuwtjesdienst
 J.A.G. Hofkens  0162 454448 jhofkens@ziggo.nl                                                  Voor al uw Davo- en anderesupplementen kunt u terecht bijonze Leden Service Dienst.De Davo-supplementen Ne-derland 2021 zijn m.i.v. 26november leverbaar. En natuurlijk ook voor allesoorten postzegels, abonne-menten, catalogi, albums,plakkertjes enz. Joop is in het begin van onzebijeenkomsten aanwezig. 

Onze website
 Bezoekt u s.v.p. eens onzevernieuwde website: www.oos-terhouterpost.nl  Hierop kunt uzowel de Nieuwsbrief als ookons verenigingsblad Ooster-houter Post inzien en lezen.  Eris ook veel informatie over be-stuur, agenda en natuurlijk ookover onze geschiedenis. Envertel ons wat u ervan vindt. 

Foutje
             

Enveloppen, ansichtkaarten,postzegels
 De verkoop vanpoststukken, enve-loppen en ansicht-kaarten door Jan--Dirk de Koning tij-dens de Brabantse Filatelistendagen (op zaterdagmiddag in deBunthoef), loopt steeds beter. Er is veel belangstelling en er wordtgoed verkocht. En.....de opbrengst is (100%) voor onze vereniging.Door die goede verkoopresultaten loopt de voorraad aan poststuk-ken terug. Daarom aan u de vraag: heeft u enveloppen, poststuk-ken, ansichtkaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wilt u zedan aan de vereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal ze heelgraag in ontvangst nemen.  
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Iets bijzonders

  Radiozegels waren in gebruik van 1941 tot 1960. Elkemaand moest er op een zogenaamde luistervergun-ning een zegel worden geplakt. Er zijn in totaal 6zegels uitgegeven. Had men een tweede toestel inhuis dan moest er weer een aparte zegel wordengeplakt. Het zijn geen fiscaal zegels, doch enkelbetalingszegels. Deze vergunning werd pas verleend zodra het kijk-en luistergeld was voldaan en moest bij het radiotoe-stel bewaard worden. Ook voor een radio in eenvakantiehuisje en voor een autoradio moesten afzon-derlijke vergunningen worden aangevraagd. In 1942 (zie kaart) moest in de maanden januari tot en april 75 cent per maandbetaald worden, daarna 1 gulden; een stijging van maar liefst 33 1/3 % stijging.Voor veel mensen in de oorlog best veel geld. Op 13 mei 1943 kregen de Nederlanders van de bezetter te horen dat ze hun radio’smoesten inleveren. Dit deden de Duitsers om te voorkomen dat men naar verbodenradiostations zoals de BBC of Radio Oranje zou gaan luisteren. Sommige Nederlan-ders gaven gehoor aan het bevel, maar een kwart van alle radio’s belandde in de‘illegaliteit’. Wie dacht na de oorlog keurig z’n radio terug te krijgen, kwam bedrogenuit. Die bleken vrijwel allemaal naar Duitsland te zijn gebracht, waar in de oorlogveel meer materialen naartoe gingen. Ingezonden door Cees Pijpers 
Contributie 2022

Het bestuur wil de contributie voor 2022 handhaven op dievan de voorgaande 11 jaren, nl. € 31,- per jaar. Ook dievoor de huisgenoten blijft € 12,50. De contributie moet vóór1 december 2020 betaald zijn! Hebt u dit nog niet gedaandan kunt U deze alsnog overmaken op bankrekening                             NL96ABNA0409765244                            t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg Zorg voor een juiste omschrijving!!!  Betaal a.u.b. tijdig; dat bespaart ons eventuele herinneringskos-ten. Bij voorbaat dank. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons machtigt om jaarlijks de contribu-tie automatisch te incasseren. Voor meer informatie: Rien Kooiman 0162 314956. of rien.kooiman@kpnplanet.nl 
22



 

� � �����������	��
�����������	����	�����	�������

�������	���������	�������������������������	���

��

��������� �� �! ��

�"���#��$��
�#�������������

�	���	�%��&'�

• ())*�#�������	��+�
���	��������������

• �%�&$,�$$�%�����%�������������������	���!�%����%����-#�������

• .������%��%��$��	���������	���#��/�0+"�����/�1))+"��

• 2���	��
��$�������&	�#����%��%�&���

�

3,�
�����������	�����%�,���%��	����	�����	��������

�
�	���	��#����%&��%��
����$����'�

• 2��
��	��	����%��#�������	����

• 4�&�������
���	��+���%���������$�+�&	����$���$����

• 2������5�$��	��#�������	��� ����������	6����

• !�%����%���-#�������

• ����� &��
��#��������7��

• �����%�$����	�$��

• ����5�	�+������&	$���5�������
��%+��������$��	���&	���

�

�����������	
���������������������

��	�����	������+�2�������%��08��9:+�8;8<�!=�!	�&,���	�

����'�)8)"0;;81>)�+�	5�?5	�����	������

23



Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

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

 REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956 
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