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Corresponden-
tieadres
Oosterhoutse Vereniging van
Postzegelverzamelaars,
J.E. Dijkhuis, Vondelinghof 3,
4908 DV Oosterhout
E-mail: secr.ovvp@gmail.com
Bankrekening
NL96ABNA0409765244  t.n.v.
Oosterhoutse Ver Postzeg
www.oosterhouterpost.nl
De contributie bedraagt € 31,-
per jaar (huisgenoot € 12,50).
 

Postzegelbeurzen

De data voor 2019 zijn:
            - 2 november
            - 7 december
De data voor 2020 zijn:
            - 4 januari
            - 1 februari 
            - 7 maart
            - 4 april
            - 2 mei
            - 6 juni
            - 5 september
            - 3 oktober
            - 7 november
            - 5 december

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

Soosmiddag
De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Oosterhout
op de laatste woensdag van de
maand - met uitzondering van
de maanden juli, augustus en
december - van 13.30 tot 16.00
uur. De middag staat onder
leiding van Cees Pijpers. Ieder-
een die wil ruilen is welkom. De
entree is gratis.
 
De datum voor 2019 is:  27
november; niet in december.
Voor 2020: 29 januari - 26
februari - 25 maart - 29 april -
27 mei - 24 juni - 30 september
- 28 oktober - 25 november.
 

Ledenbijeen-
komsten

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

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

 
 
 
 
 
 
De data voor 2019 zijn:

Leden Service
Dienst
 
J.A.G. Hofkens
0162-454448
jhofkens@ziggo.nl
 

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

Bestuurssamenstelling

Voorzitter  P.C.M. Hendrickx   0161-455996 petercmhendrickx@home.nl
Vice-voorzitter  C. Pijpers   0162-432738 ceespijpers@casema.nl
Secretaris  J.E. Dijkhuis   06-24897894 secr.ovvp@gmail.com
Penningmeester  M. Kooiman   0162-314956 rien.kooiman@kpnplanet.nl
Algemeen lid  J.D. de Koning   0162-455612 dekoning.jandirk@gmail.com
Rondzendverkeer  L.P. Engst   0162-684934 l.engst@hetnet.nl
Veilingmeester  P.C.M. Hendrickx   0161-455996 petercmhendrickx@home.nl
Algemeen lid  J.R. Luinge   0162-517101 yapa79dw@kpnmail.nl
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Agenda
voor de bijeenkomsten van woensdag 20 no-
vember en woensdag 18 december in Cam-
ping '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.     Verslagen ledenbijeenkomsten    
  4.     In december: huldiging jubilarissen
  5.     Wat verder ter tafel komt
  6.     Rondvraag
  7.     Quiz
  8.     Veiling 458 (nov.) - 459 (dec.) 150 kavels
  9.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
 10.    In december: grote loterij
 11.    Sluiting

 Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
Het is weer wintertijd. De klok is teruggezet en
dus is het ‘s avonds vroeger donker. Een mooie
tijd breekt weer aan om volop bezig te zijn met
onze gezamenlijke hobby: postzegels verzame-
len.
 
Net als velen van U ben ik lid van onze rondzend-
dienst en vind ik het elke maand leuk om  de
rondzenddoos te ontvangen. Het is dan telkens

weer een uitdaging om een of meerdere zegels te vinden die ik nog
niet had in mijn verzameling. Bent u nog geen lid, meldt U dan snel
aan bij de rondzendleider want  ook U kunt gratis deelnemen.
 
Ook graag uw aandacht voor de maandelijkse clubveiling. De veiling-
commissie is steeds weer op zoek naar leuke en interessante kavels.
Het aanbod is op dit moment een beetje aan het afnemen dus zijn wij
op zoek naar nieuwe inzenders. Als u informatie of hulp nodig heeft,
laat het ons dan weten.
 
U bent natuurlijk van harte welkom op onze maandelijkse bijeenkom-
sten op zaterdagmiddag in “de Bunthoef ‘ en woensdagavond bij
camping “ ’t Haasje “. De data voor de komende maanden vindt U
hieronder.
 
Namens het bestuur wens ik iedereen veel plezier bij het uitoefenen
van onze gezamenlijke hobby, en zie ik u graag bij een van onze
verenigingsactiviteiten.
 
Peter Hendrickx,
voorzitter OVVP
 

Onze jubilaris-
sen in 2019

 
 
25 jaar
- Dhr. P. Romme, Rijsbergen
- Mevr. J.v.d.Boor, Breda
- Dhr. J. Luinge, Raamsdonksveer
- Dhr. J. Langendoen, Oosterhout
 
30 jaar
- Dhr. B. Keller, Oosterhout
- Dhr. B. Breeschoten, Oosterhout
 
35 jaar
- Dhr.P.v.Prooijen, Geertruidenberg
- Dhr. A. Lutkie, Made
- Dhr. J. Meijster, Oosterhout
 
40 jaar
- Dhr. R. Roelofs, Oosterhout
- Dhr. J. Hofkens, Oosterhout
 
45 jaar:
- Dhr. W.v.d.Sanden, Oosterhout
- Dhr. Th. Adriaanse, Oosterhout
- Mevr. E.v.Duijne, Made
 

Onze leden
Op 18 september j.l. is dhr. A. Hoogendoorn uit Oosterhout weer lid geworden van onze vereniging.
Van 1977 tot 1984 was hij veilingmeester en van 1999 tot 2004 voorzitter van onze vereniging.  Op 16
oktober j.l.  heeft dhr. J.v.Leijsen uit Raamsdonk zich als nieuw lid aangemeld.
Welkom en veel plezier met het postzegelen.
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 Bij de voorkant
 
Dit jaar wordt herdacht dat er 75 jaar geleden een einde kwam aan de 2e wereld-
oorlog. Tijdens de overheersing door nazi-Duitsland werden er tussen de  5 en 6
miljoen Europese Joden vermoord.  Van de naar schatting 140.000 joden die Neder-
land in mei 1940 telde, zijn er ongeveer 101.800 vermoord of door ziekte en uitput-
ting om het leven gekomen.
 
In de bossen van de Vrachelse heide aan de Pannenhuisstraat  ligt een Joodse Be-
graafplaats. Op deze Joodse begraafplaats is een Nederlands Oorlogsgraf, het graf
is van Simon Joachim en een Pools Oorlogsgraf, het graf van Czertok Leon, die
omkwam op 31 december 1944 bij de strijd om het Capelsche Veer in dienst van de
1e Poolse Panterdivisie. Op de Begraafplaats is op 26 oktober 2003 ook een Monument

geplaatst met de namen van de Joodse slachtoffers die omkwamen in de Holocaust

In Oosterhout vestigde zich rond 1800 een kleine Joodse gemeenschap.
Sinds 1811 begroeven de joden uit de omgeving hun doden op een ver-
laten plaats op de Vrachelse Heide, op de plaats van de huidige joodse
begraafplaats. Joodse doden moeten op een zodanige plaats begraven
worden, dat ze daar kunnen blijven tot het einde der tijden. Hun kerkho-
ven liggen daarom bijna nooit in de stad omdat daar op den duur niet
genoeg uitbreidingsmogelijkheden meer zijn. In 1822 kocht Jonas Hartog
de Jong, koopman te Oosterhout, de begraafplaats die werd gebruikt door
de joodse gemeenschappen van Oosterhout, Breda en Geertruidenberg.

In 1866 werd in Oosterhout aan de St. Janstraat een synagoge ingewijd, die tot 1899 in gebruik zou
blijven. In dat jaar werd de synagoge verkocht – er woonden maar 4 joden meer in
Oosterhout - en kreeg het gebouw een andere bestemming. De joodse gemeente
van Oosterhout werd in 1910 opgeheven en bij die van Geertruidenberg gevoegd.
De begraafplaats wordt nog steeds gebruikt door de joodse gemeente Breda. 
 
Op de begraafplaats staan 168 grafstenen. De begraafplaats, het metaheerhuisje
(1938; lijkenhuisje, voor het ritueel reinigen van overledenen) en het kohaniemhuis-
je (beheerderswoning) zijn door de gemeente Oosterhout in 2012 op de monumen-
tenlijst geplaatst. Het is niet de gewoonte bloemen of kransen te leggen.
 
Ernstige beschadigingen en grafschendingen waren in 1842 de aanleiding tot de
bouw van een bewakershuisje op de begraafplaats. In 2001 hebben vandalen (rechts-
extremisten) ongeveer 70 graven beklad met hakenkruisen en antisemitische leuzen
als "Juden raus". Eén grafzerk werd omgetrokken. De begraafplaats kan slechts op
afspraak worden bezocht., mede omdat de plaats afgelegen ligt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Apa sebabnya saya mengumpulkan perangko-
perangko
(Hoe kwam ik er toe om postzegels te gaan sparen......)
 
Het jaar 1947!
Mijn ouders met hun vier kinderen kwamen na vele ontberingen (ruim 3 jaar
gevangen gezeten in Jappenkampen) weer terug in Nederland! Dat was van
korte duur, want mijn vader, leraar in diverse onderdelen van het onderwijs,
moest van de Nederlandse regering weer terug naar Indonesië omdat er in
Nederland geen werk was voor onderwijzers e/o leerkrachten!
 
Mijn moeder, met ons kinderen, volgde hem een jaar later naar het eiland -
Sulawesi (Celebes) en wel naar het plaatsje Tomohon! Al gauw werden wij
kinderen op een lagere school geplaatst! Ik kwam op de Katholieke lagere
school bij de zusters JMJ, met allemaal Indonesische meisjes en ineens stond
er een blank meisje in hun midden........en dat was ik!

 
Ik raakte goed bevriend met een mede-leerlin-
ge: Bertie Pestel. Ze woonde in een kampong
en haar vader was beroeps-militair!  Al een paar
keer had ze me gevraagd of ik postzegels had van Nederland. Ja, volop want
de familie van mijn ouders schreef regelmatig; en de zussen van mijn
moeder iedere week op ragfijn dun papier; veelal ook altijd dezelfde postze-
gels van Koningin Wilhemina! Bertie vond dat prachtig.....en zo gebeurde
het dat zij ook enkele keren  kwam met postzegels van de Japanse bezetting!
 
Toentertijd was ik niet zo gecharmeerd van
die Japanse bezettingszegels; immers wij

hadden ruim 3 jaren in een jappenkamp gevangen gezeten en ik had toen
ook geen notie van “postzegels sparen”; laat staan zegels van de Japan-
se bezetting!  Alle zegels die ik van haar kreeg, werden bij mij thuis in
een doosje bewaard. Er kwam uit Nederland een vorm van een schriftje
en met lijm heb ik toen alles netjes in het schriftje geplakt!
 
Dit ging zo enkele jaren door, totdat mijn moeder met haar 4 kinderen
hals over kop moest vluchten; immers enkele leerlingen van mijn vader
wilden dat Indonesië onafhankelijk zou worden en Papua Nieuw Guinea
bij Indonesië zou moeten behoren!  Hun motto was: “Alle Nederlanders
eruit!” Merdeka.

Mijn vader bleef alleen achter en moest onderduiken! Midden in de nacht,
in het pikkedonker, hebben mijn ouders de noodzakelijke spulletjes voor
“de vlucht” bij elkaar gezocht! Wij kinderen, werden wakker gemaakt en
ieder mocht  iets wat van ons zelf was, meenemen; bv. een pop, boek,
bal!  Het eerste wat ik van mijn eigen spulletjes pakte was het schriftje
met de gekregen zegels dat ik van Bertie gekregen had. Dat ging niet
door...! Mijn bezorgde vader - wat ik veel later hoorde - dacht daar
moeilijkheden mee te krijgen!
Pas jaren later, ik zat op de middelbare school in Nederland, ben ik weer
begonnen met postzegels verzamelen; in eerste instantie dacht ik natuur-
lijk aan de Japanse bezettingszegels, maar wie spaarde nou Japanse be-
zettingszegels.....Toch trokken “die kleine schilderijtjes van papier” me
erg aan en weer werden de gekregen  Nederlandse zegels in een schriftje
geplakt......totdat iemand me vertelde hoe ik de zegels moest gaan sparen
en bewaren....Vele jaren later ben ik echt serieus aan het sparen gegaan;
tot op de dag van vandaag!

 
 Ans van den Akker-van Venrooij
 
                                    P.s.,
                                    - Ans is op 15-3-1998 lid van onze vereniging geworden.
                                    - Tomohon ligt in de buurt van Manado (rechts boven)
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Briefkaarten van Nederland - 8

Naast de gewone briefkaarten die door de Posterij-
en werden uitgegeven, verschenen er in de loop van
de tijd briefkaarten die door particulieren of een
(semi)-overheid waren bijbedrukt met een tekst of
afbeelding en die men gratis, voor een gereduceerd
tarief of voor een hoger bedrag dan de waarde van
ingedrukte zegel, kon verkrijgen. Meestal werden
deze kaarten uitgegeven met een bepaald doel zoals
de aankondiging van een (filatelistische) tentoon-
stelling, een congres, een koninklijke inhuldiging of
ter ondersteuning van een goed doel. (afbeelding 1)
 
Regelmatig worden briefkaarten gevonden die niet
eerder bekend waren en die tot één van bovenstaan-
de rubrieken behoren. Van veel kaarten is niet be-
kend wie ze op de markt heeft gebracht, hoeveel
exemplaren ervan bedrukt en verspreid zijn, ten
bate van welk doel en wat de feitelijke opbrengst is
geweest.
 
Al deze briefkaarten waren in principe voor iedereen
te koop. Dit in tegensteling tot briefkaarten die door
de Posterijen werden geleverd aan particulieren of
bedrijven voorzien van hun adres- of afzenderge-
gevens. (de particuliere briefkaarten) Deze catego-
rie briefkaarten was niet publiekelijk te koop maar
was alleen bedoeld voor de correspondentie tussen
bedrijf en klanten of relaties. (afbeelding 2)
 
Het verzamelen van bijbedrukte kaarten vereist enig
zoekwerk. Ze worden vrij weinig aangeboden en zijn
relatief kostbaar. Nu tegenwoordig het versturen
van briefkaarten grotendeels is vervangen door
digitale communicatie zoals E-mail en WhatsApp is
het zoeken naar kaarten die tot op heden onbekend
waren een uitdaging. (afbeelding 3)
 
Twee series van briefkaarten uit bovenstaande ca-
tegorie wil ik speciaal noemen, omdat ze enige
historische waarde hebben en voor de meeste
mensen bekend voor komen.

Afbeelding 1
Briefkaart met ingedrukte postzegel van 3 cent
(lokaal port) uitgegeven door de Postzegelvereni-
ging Breda vanwege hun 40-jarig jubileum.
 
 

 
Afbeelding 2
Briefkaart verzonden op 24 februari 1941 van
Hengelo naar Schiedam. De distilleerderij Weduwe
A. v. d. Eelaart uit Schiedam had bestaande brief-
kaarten bijbedrukt en toegezonden naar haar
klanten. Op deze kaart vraagt dhr. Ter Braak om
110 liter jenever met onmiddellijke ingang op te
sturen. Frankering is correct. Binnenlandtarief
briefkaart 5 cent en expresserecht 10 cent.

 
 
 
 

Afbeelding 3 en 3a
2 ½ cent briefkaart bedoeld voor binnenlands ge-
bruik en op de achterzijde voorzien van een afbeel-
ding van een boerderij aan een poldervaart. In de
catalogus werd deze briefkaart aanvankelijk opge-
nomen en later verwijderd omdat deze door de
samenstellers nooit was gezien. Welnu de kaart
bestaat echt!
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Afbeelding 4
Binnenlandbriefkaart met ingedrukt zegel van 7 ½
cent uitgegeven in 1923 en aan de linkerzijde
voorzien van een foto van Dorus Rijkers en een tekst.
Deze kaart werd uitgegeven door boekhandel Huy-
gens in Den Haag.
 

 
De eerste serie betreft de zogenaamde “Dorus Rij-
kers”-briefkaarten. Deze werden uitgegeven om
gepensioneerde oud-redders van schipbreukelingen
een fatsoenlijk pensioen te garanderen. Dit was
begin vorige eeuw zo laag dat men er niet van kon
leven. Daarom werd het Helden der Zee fonds ‘Dorus
Rijkers’ opgericht om oud-redders en hun nabe-
staanden financieel te ondersteunen. De opbrengst
van de kaarten werd gestort in het Doris Rijkers-
fonds dat tot op de dag van vandaag nog bestaat
(afbeelding 4)
 
Een tweede serie is uitgegeven ter ondersteuning
van een stormramp die op 10 augustus 1925 over
het oosten van Brabant, de Achterhoek en Twente

trok. Vooral de plaats Borculo werd zwaar getroffen.
Bussen vol ramptoeristen bezochten dagen na de
ramp deze regio om de gevolgen van de storm te
aanschouwen. Ter gelegenheid van deze ramp
werden drie briefkaarten uitgebracht door de firma
Huygens uit Den Haag om de financiële nood
enigszins te verlichten (afbeelding 5)  Het bedrag
dat met deze actie is opgehaald is niet bekend.
 
Gerard Beckers

 
Afbeelding 5
Briefkaart met dezelfde waarde als bij afbeelding 4
maar nu aan de voorzijde voorzien van een bruine
bijdruk met de tekst ”Storm-ramp 10 augustus 1925
o(ost) en z(uid) Nederland”. De kaart was voor 10
cent te koop. Bovenstaande kaart werd op 29 sep-
tember 1925 verstuurd van Haarlem naar Amster-
dam.
Anekdote: de grootouders van mijn echtgenote
werden in het Brabantse buurtschap “het Oventje”
(gemeente Zeeland) door deze storm getroffen. Hun
woning werd zwaar beschadigd.

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

Onze website
 
Bezoekt u s.v.p. eens onze vernieuwde website:
www.oosterhouterpost.nl:
Op onze website kunt u zowel de Nieuwsbrief als
ook ons verenigingsblad Oosterhouter Post inzien
en lezen. En vertelt u ons s.v.p. eens wat u ervan
vindt. De OP digitaal lezen – en de Nieuwsbrief. 
 
Er is ook veel informatie over bestuur, agenda en
natuurlijk ook over onze geschiedenis.
 

Vraag en aanbod
 
In deze rubriek kan ieder lid van onze vereniging,
uitsluitend voor particulier gebruik, gratis een
advertentie plaatsen. Bijv. "Gezocht", aangebo-
den, ruilen.... Het moet wel betrekking hebben
op postzegels, dus niet een advertentie voor de
verkoop van uw caravan e.d.
 
Inleveren bij Rien Kooiman (rien.kooiman@kpn-
planet.nl)
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 D-Day

 
Er hebben veel herdenkingen plaatsgevonden van het feit dat er 75 jaar geleden een einde kwam aan de
Tweede Wereldoorlog. Het begin van de bevrijding van West-Europa vond plaats op 6 juni 1944 D-Day,
toen de geallieerde troepen op de stranden van Normandië landden; de grootste
amfibie- en luchtlandingsoperatie in de geschiedenis. Op de avond van 6 juni stonden
bijna 156.000 soldaten en 20.000 voertuigen op Franse bezette grond. De verliezen
(gesneuveld, gewond, verdwenen) waren ongeveer 10.800 man, van wie 6.600
Amerikanen, 4200 Britten en Canadezen. Aan de Duitse kant waren de verliezen
tussen 6.000 en 9.000 op deze dag.
 
Er zijn vele busreizen georganiseerd naar de D-Daystranden. Mijn vrouw Tineke en
ik hebben met ons eigen busje de reis gemaakt. De eerste nacht hebben we gesla-

pen in Abbeville. Dat ligt op 20 km van zee aan de
Somme. In de Tweede Wereldoorlog hebben de
Duitsers een bommentapijt op de stad gegooid met
het gevolg dat de volledige stad werd verwoest.
Daarna zijn we doorgegaan naar Caen, waar we 12
dagen zijn geweest en van waaruit we diverse musea en herdenkingsplek-
ken hebben bezocht. Caen ligt op enkele uren rijden van Parijs, op lutte-
le afstand van de Normandische kust, vlakbij de stranden van de invasie. 
 

In Caen bezochten we het Mémorial de Caen Museum, dat uniek is
in Frankrijk. Een groot deel van het museum is gewijd aan individuele
ervaringen van mannen en vrouwen die de oorlog in werden gezogen:
vervolging, rantsoenering, bezetting, arbeidsinzet, leven tijdens bombar-
dementen en gevechten, enzovoorts. Het museum ligt op de plek waar de
ondergrondse commandobunker van de 716e Duitse Infanteriedivisie lag.

In 1944 was deze divisie verantwoordelijk voor de
verdediging van de kust ten noorden van Caen. De
commandopost is 70 meter lang en 5 meter breed.
Het museum geeft een beeld van het leven van de kustverdediging en het leven
tijdens de bezetting en een deel ervan vertelt het verhaal van D-Day en de slag om
Normandië. 
 
In Courseulles-sur-Mer ligt het Juno Beach Centre,  Canada's Tweede Wereldoor-
log museum en cultureel centrum in Normandië. Op D-Day landden hier 14.000
Canadese troepen. Het centrum is een eerbetoon aan de 45.000 Canadezen die hun
leven verloren tijdens de oorlog, van wie 5.500 werden gedood tijdens de Slag om
Normandië en 359 op D-Day. 
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Het America - Gold Beach Museum is gelegen in het centrum van Ver-
sur-Mer. Het herinnert aan D-Day; hier landden eenheden van de Britse 50e
Infanterie Divisie en Supporting Armour.  Het strand is sinds die dag bekend
als Gold Beach.
 
Omaha Beach was de geallieerde codenaam
en thans ook de lokale naam voor een van
de vijf landingszones voor de invasie van

Normandië op 6 juni 1944. Het strand is ongeveer vijf kilometer lang en
heeft de bijnaam “Bloody Omaha”: ongeveer 1300 Amerikaanse soldaten
werden hier gedood, verdronken of verdwenen en er waren 2500 gewon-
den.
 
Tegelijk met de invasie op Omaha Beach werd er een aanval uitgevoerd
door 225 Amerikaanse Rangers op de Pointe de Hoc, een locatie op
een klif langs de Normandische kust in Saint-Pierre-du-Mont. Het terrein
is nog steeds als een maanlandschap bezaaid met diepe kraters. Tussen

deze kraters, die zijn veroorzaakt door
beschietingen van de geallieerden, liggen
nog kapotte delen van Duitse bunkers.
Enkele van deze bunkers staan nog geheel
of gedeeltelijk overeind. Er is een gedenkteken en museum opgericht,
gewijd aan de bloedige slag die er heeft plaatsgevonden.

Ook bezochten wij de Duitse begraafplaats van Cambe. Er zijn 21.222
Duitse militairen begraven, van wie een kwart onbekend. Ook is er een
grafheuvel, waarin 207 onbekende en 89 ongeïdentificeerde soldaten
rusten.
 
Utah Beach was één van de ontschepingsstranden voor de Amerikanen.
Het Utah Beach Landingsmuseum ligt op de plaats van een voormalig Duits
bolwerk dat werd verwoest tijdens de Amerikaanse aanval in  de ochtend
van D-Day. Er waren hier min-
der Duitse verdedigingswerken

omdat hier door de natuurlijke omstandigheden geen invasie
verwacht werd. Het museum bezit een zeldzame Martin B 26
‘Marauder’, een Amerikaanse dubbelmotorige bommenwerper.
Er zijn nog maar zes exemplaren van op de wereld.

Sainte Mère Eglise, het eerste bevrijde dorp in Europa, ligt
midden op het schiereiland Cotentin in Normandië.  Naast een
interessant museum staan het dorp en de hele omgeving vol
met monumenten. Er werden meer dan 13.000 Amerikaanse soldaten afgeworpen in de buurt van het
dorp. 2.500 man werden met zweefvliegtuigen afgezet. Ongeveer 40 parachutisten kwamen neer in het
midden van het dorp.  De kerk is bekend van een indrukwekkende scène uit de film ‘De langste dag’.

Soldaat John Steele is beroemd geworden omdat hij 2 uur lang
met zijn parachute aan de kerktoren hing. Hij werd in zijn voet
geraakt en hield zich twee uur dood. Ter herinnering hangt er
aan de kerk een parachutistenpop. 

 
Het is een zeer indrukwekkende tocht geweest die we niet
gauw zullen vergeten.
 
Cees Pijpers
 

 
 

De OP digitaal
 
Als u wilt kunt u de Oosterhouter Post ook per e-mail ontvangen. Even doorgeven aan
rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956
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Clubloten
 
Cees heeft weer alle clubloten verkocht. Hartelijk dank daarvoor en ook u
als koper. 
 
Op woensdag 11 december 2019 vindt de trekking plaats. Wie weet wint
u de hoofdprijs van € 100.000,- of een van de andere prijzen. 
 

Onze leden
 
Op  13 oktober 2019 is op 96-jarige leeftijd Mevr. A.E.
(Sjaan) Ligtvoet-van Trier uit Oosterhout overleden. Zij
was 33 jaar lang lid van onze vereniging. Tot voor kort was zij
een trouw bezoekster van onze ledenbijeenkomsten, samen
met haar broer Piet, die op 22 maart j.l. is overleden.
 
Haar man Hendrik was vaak ziek en moest ze het thuis vaak
alleen runnen. Als de kinderen het te bont maakten dan miste
haar goed gemikte pantoffel zijn doel niet, zo staat in het
gedachtenisprentje. .
 
Toch was Sjaan een lieve, zachte, zeer gastvrije en gezellige
vrouw. Thuis op tafel stond altijd de snoeppot op tafel en ook
bij onze bijeenkomsten had ze altijd een zak snoep op tafel
waar iedereen uit mocht nemen. Maar bij het derde snoepje
uit de snoeptrommel kreeg je te horen:"Het hoeft niet op, al
smaakt het lekker."
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Foutje
 
 
 
 
 
 
 DEUTSCHES REICH
 
 
 
 
  
DFUTSCHES REICH

 

 Foutje

Gevraagd:
 
- Hebt u misschien een mooie enveloppe met speciale zegels of een verhaaltje om in de OP te plaatsen?
- Of hebt u een artikel over uw verzameling of een ander postzegelonderwerp?
- Of hebt u suggesties voor de OP?
Neem dan contact op met: Rien Kooiman 0162 314956 of rien.kooiman@kpnplanet.nl
Bij voorbaat dank.
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Berlijn 72-73 g 130,00 20,00

2 Berlijn 80-81 g 70,00 10,00

3 Berlijn 82-86 g 90,00 13,50

4 Berlijn nr 87 g 30,00 4,60

5 Berlijn 101-105 g 50,00 7,40

6 Nederland FDC E 3 aangetekend bes 425,00 50,00

7 Nederland brief uit Java met Emmazegels bes 7,00

8 Nederland 6 blokken eurozegels p 36,00 8,00

9 Nederland 5 blokken eurozegels p 40,00 8,00

10 Nederland 6 blokken eurozegels p 26,00 5,00

11 Wereld stockboek p/g 5,00

12 Nederland Vel 3108-3112 p 17,00 8,00

13 Duitsland pakketkaart g 5,00

14 Belgie 21 series+2 blokken p 250,00 25,00

15 Oostenrijk Davo album +supplementen p 5,00

16 Nederland 5 blokken  p 22,00

17 Nederland 2 blokken p 10,00

18 Nederland 4 blokken p 28,00

19 Nederland 6 blokken  p 26,00

20 Spanje blok voetbal 2011 p 25,00 9,60

21 wereld WINTERWONDERDOOS g 5,00

22 Duitsland Blok Beethoven p 25,00 5,00

23 Duitsland 5 series p 56,40 6,00

24 Duitsland stockboek p 20,00

25 Duitsland nr 1512-1519 g 13,00 2,60

26 Nederland Overzee stockboek p/g 5,00

27 Nederland FDC's nr 29+33 bes 70,00 7,00

28 Diversen Leeg stockboek 50 blz 1,00

29 Suriname/Antillen stockboek 115 series p/g 10,00

30 D.D.R. stockboek 1953-1990 g 8,00

31 Nederland stockboek 1975-1992 p 10,00

32 Motief stockboek blokken-zegels g 3,00

33 Duitse Rijk diversen g 550,00 10,00

34 Duitse gebieden stockboekje o/p 20,00

35 Nederland stockboek 1972-1992 p 188,00 7,00

36 Duitse gebieden stockboek o/g 865,00 30,00

37 Nederland combinaties uit PZB p/g 5,00

38 Nederland 454-59,blok1930+mapje 1980 p/g 4,00

39 Belgie Orval serie p 22,50 3,00

40 Nederland brief Uiver naar Australie g 1,00

41 Roemenie/Polen 2 stockkaarten p/g 2,00

42 Denemarken stockboek g 1,00

43 Helgoland nr 4,8F en 11 o 50,00 5,00

44 Lubeck nr 3 (1859) o 35,00 4,00

45 Wurttemberg Dienst 123-129 o 25,00 4,00

46 Wurttemberg Dienst 134-143 o 30,00 4,00

47 Wurttemberg Dienst 144-49+159-170 o 18,00 2,40

48 Duitse Rijk nr 22 o 40,00 6,00

49 Duitse Rijk Luchtpost 378-384 o 140,00 20,00

50 Duitse Rijk Nothilfe 351-354 g 100,00 15,00

Veiling   458   20 november 2019

DUBBELTJESTAFEL
op de woensdagavond van 20 november liggen de volgende boeken ter inzage: Noorwegen - Zweden-
Denemarken - Finland - IJsland - Nieuw Zeeland - Austria - Canada - USA en Zwitserland 
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                               WAAG OOK EENS EEN GOKJE.  DOE MEE MET DE TOTO. 
                             VOOR 25 CENT KUN JE DE HELFT VAN DE INLEG WINNEN!                

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

51 Duitse Rijk 5 insteekkaarten g 4,00

52 Duitse bezetting Bohmen/Mahren+Estland o 1,60

53 Sovjet Zone/DDR diversen op kaartjes o/g 1,40

54 D.D.R. MAO 286-288 o 100,00 15,00

55 D.D.R. 435-442 p 35,00 4,00

56 Duitse Rijk blok 5 g 90,00 15,00

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

58 Saarland 357-361+368-378 p 9,00 1,60

59 Amer.Zone 69-72+103-105 o 11,00 1,20

60 Nederland Dienst 20-24+27-40 g 25,00 2,80

61 Europa diversen op 6 kaartjes o/g 5,00

62 Franse Zone 3 insteekkaartjes p/o 8,00

63 Wereld diversen in map 3,00

64 Wereld stockboek g 5,00

65 Nederland stockboek p/o/g 4,00

66 Nederland 6 blokken p 30,00 6,00

67 Duitsland diversen op kaart p/o/g 2,60

68 Motief stockboek dieren/bloemen g 3,60

69 Spanje jaargang 1963 g 30,00 4,00

70 Nederland jaargangen 1979-1980 p 32,00 2,00

71 Nederland jaargangen 1981-1982 p 34,00 2,00

72 Nederland kaart pers.zegels 50stuks 2,60

73 Diversen Leeg Leuchturm stockboek 5,00

74 Nederland kaart pers.zegels 50stuks 2,60

75 Rusland map + stockboekje g 2,60

76 Engeland etc. stockboek g 4,00

77 Nederland 3 velletjes p 35,00 6,00

78 Nederland brief KLM A-dam naar N.York p 5,00

79 Diversen Fluorlamp 4,00

80 Spanje jaargang 1962 g 45,00 6,00

81 Nederland jaargangen 1970-1972 p 75,00 3,00

82 Nederland jaargangen 1973-1974 p 42,00 2,00

83 Duitse Rijk nr 83 I - 93 I g 42,00 4,40

84 Duitse Rijk 224-232 g 25,00 2,60

85 Duitse Rijk 385-397 g 24,00 2,60

86 Duitse Rijk Dienst 144-154 g 60,00 6,00

87 Nederland 2 FDC's met PZB 1 en 2 onb 20,00 4,00

88 Nederland FDC E 43 bes 23,00 2,40

89 Nederland stockboek met 40 PZB p 120,00 10,00

90 Nederland stockboek 85 kindervellen p 250,00 10,00

91 Frankrijk doos met 300 poststukken g 8,00

92 Frankrijk doos met 400 fragmenten g 4,00

93 Spanje PZB 4288c (2007) p 13,00 2,40

94 Spanje PZB 3925C (2002) p 12,00 2,00

95 Nederland stockboek p/g 3,00

96 Nederland 518-537 g 40,00 4,00

97 Belgie niet uitgegeven blok p 12,00 5,00

98 Duitsland kleinbogen 1912 p 13,00 1,40

99 Nederland 2424+2441 p 18,50 5,00

100 Nederland Boek + zegels Fokke en Sukke p 8,00

Veiling   458   20 november 2019 
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Nederland dienstzegels g 5,00

102 Nederland nr 2682 blok van 10 p 9,00 4,40

103 Nederland nr 1 g 40,00 1,00

104 Nederland nr 2 g 30,00 1,00

105 Nederland nr 20 + 27 g 36,50 1,00

106 Nederland nr 149-162 g 25,00 1,00

107 Nederland nr 166-68+199-02+208-11 g 25,00 1,00

108 Nederland nr 220-224 g 11,50 1,00

109 Nederland nr 169-76+177-190+192-198 g 52,00 1,00

110 Wereld diversen g 16,00 1,00

111 Nederland 3 stockkaartjes g 3,00

112 Wereld 3 poststukken w.o. Nederland g 2,00

113 Nederland 3 oude rondzendboekjes g 1,00

114 Belgie brief expressbestelling bes 10,00

115 Spanje PZB 3925c (2002) p 12,00 2,00

116 Spanje PZB 4446c ( 2009) p 13,00 3,00

117 Ierland/Engeland stockboek g 5,00

118 Nederland 556-560 kerken g 47,00 5,00

119 Wereld map diversen g 5,00

120 Nederland 688-692 schepen g 11,00 2,00

121 Nederland 550-555 zomer g 30,00 6,00

122 Nederland 655-659 zomer g 22,00 2,00

123 Nederland 700-706 g 13,80 2,00

124 Nederland enveloppe bes 1,60

125 Aruba FDC 1-20 onb 2,60

126 Oost Azie stockboek + platenboek g 3,00

127 Afrika stockboek g 2,60

128 Amerika stockboek g 2,00

129 Azie stockboek g 1,60

130 Azie stockboek g 2,60

131 Australie/N.Zeeland stockboek g 2,00

132 China/Korea stockboek g 1,60

133 Belgie 814-822 p 72,00 10,00

134 Belgie 1013-1018 p 10,00 1,60

135 Belgie 1053-1062 p 12,25 2,00

136 Belgie 1096-1101 p 27,50 4,00

137 Belgie 1102-1107 p 13,50 2,00

138 Belgie 1114-1120 p 12,50 2,00

139 Belgie 1133-1138 p 22,50 3,60

140 Belgie 1139-1146 p 15,00 2,40

141 Belgie 1153-1158 p 11,50 1,80

142 Belgie 1163-1168 p 14,00 2,00

143 N.Nw.Guinea 1-19 Untea onb 65,00 4,00

144 Duitse Rijk 831-842 g 22,00 2,20

145 Duitse Rijk 844-849+863-865 g 23,00 2,20

146 Duitse Rijk 873-885 g 24,00 2,60

147 Berlijn div.series+Brandenburger Tor p 48,80 2,20

148 Danzig Blok 1 verzoekstempel g 25,00 5,00

149 Saarland 319-330+332+337 p/o 20,00 4,00

150 Saarland 272-282 p/o 60,00 10,00

TOTAAL 876,10

Veiling   458   20 november 2019 
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Diversen Leeg stockboek 32 blz 4,00

2 Ned.Antillen stockboek p 325,00 8,00

3 Wereld stockboek samendrukken p/g 160,00 10,00

4 Motief stockboek 400 zegels g 4,00

5 Duitse Rijk stockboek 40 samendrukken p/g 375,00 35,00

6 Wereld stockboek g 3,00

7 Ned.Overzee stockboek p/g 480,00 15,00

8 Indonesie,Riau etc stockboek p/g 1.330,00 25,00

9 Bundespost stockboek p 6,00

10 Wereld doos diversen p/g 1,00

11 Wereld stockboek g 3,00

12 Wereld stockboek g 2,00

13 Nederland blok 2283 p 6,00 1,40

14 Nederland blok 2284 p 2,50 1,00

15 Nederland 4 blokken C.I.J. p 4,00

16 Nederland blok 2295 + blokje Bommel p 7,00 3,00

17 Wereld stockboek p/g 4,00

18 Spanje stockkaart o/g 1,60

19 Wereld stockboek p/g 3,00

20 Nederland brief A'dam-Johannesburg bes 3,00

21 Spanje Vel 3723-3728a g 58,00 8,60

22 Spanje jaargang 1965 g 11,00 2,60

23 Nederland kaart 3 kerstvellen p 32,00 3,00

24 Nederland stockkaart prentbriefkaarten 1,00

25 Nederland stockkaart 10 series p 2,00

26 Nederland Jaargang 1983-1984 p 48,00 2,00

27 Nederland Jaargang 1985-1986 p 44,00 2,00

28 Australie stockboek g 3,00

29 Nederland 2 velletjes p 23,00 5,00

30 Nederland 166-168+278+310-312 p/g 34,00 3,60

31 Nederland 9 poststukken p 1,00

32 Nederland kaart met 18 blokken p 2,00

33 Spanje 2x vel 3164-3187 p 11,50 2,00

34 Spanje vel 3622-3643 p 31,00 6,00

35 Nederland 10 series zomerzegels p 2,00

36 Nederland jaargang 1975-1976 p 41,00 2,00

37 Nederland jaargang 1977-1978 p 33,00 2,00

38 Nederland FDC 129 onb 70,00 7,00

39 Nederland 701-711 zomer p 19,00 2,00

40 Nederland FDC 136 onb 50,00 5,00

41 Bundespost 1592-+1595 + blok 9 g 21,00 2,60

42 Spanje vel 4368c p 13,00 2,00

43 Spanje vel 4199c p 13,00 2,40

44 Nederland 583-587 g 18,00 2,00

45 Belgie niet uitgegeven uitgifte p 25,00 5,00

46 Berlijn  nr 128 g 23,00 2,40

47 Spanje vel 4446c p 13,00 2,40

48 Denemarken nr 22B g 750,00 50,00

49 Spanje 2 blokken expo 1992 p 5,00

50 Nederland 612-616 kind g 15,00 2,00

Veiling 459   18 december 2019   
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OP DE WOENSDAGBIJEENKOMST VAN 18 DECEMBER ZIJN ET GEEN DUBBELTJESBOEKEN
AANWEZIG IN VERBAND MET DE GROTE KERSTLOTERIJ.

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

51 Nederland 607-611 Rode kruis g 12,00 2,00

52 Nederland 641-645 zomer p 32,00 3,00

53 Nederland 649-653 p 11,00 2,00

54 Wereld stockboek diversen p/g 302,00 30,00

55 Nederland 616-682 g 11,00 2,00

56 Nederland 568-572 g 19,00 2,00

57 Motief dik album diversen g 1,00

58 Nederland nr 16 o 66,00 8,00

59 Nederland nr 130 Jubileum g 275,00 55,00

60 Nederland nr 131 Jubileum g 225,00 50,00

61 Nederland 203-207 Rode kruis o 37,00 7,00

62 Nederland 233-235 kind o 27,50 4,00

63 Nederland nr 278 Luchtvaart o 36,00 8,00

64 Nederland 346-349 Wilhelmina g 99,00 15,00

65 Nederland 518-337 Juliana g 42,50 4,00

66 Nieuw Guinea nr 22-24 p 45,00 5,00

67 Duitse Rijk nr 423 Zeppelin g 65,00 10,00

68 Duitse Rijk 459-462 Nothilfe g 140,00 15,00

69 Duitse Rijk Dienst  144-154 g 60,00 6,00

70 D.D.R. DOOS 9 STOCKBOEKEN p/o/g 1.000,00 50,00

71 Duitsland Collectie in DAVO 1990-1999 p 1.000,00 35,00

72 Nederland FDC nr 2 spec.stempel bes 750,00 30,00

73 Nederland 534-537 Juliana g 35,00 5,00

74 D.D.R. kaartje dienst etc. g 70,00 8,00

75 Nederland Luchtpost nr 12 zeemeeuw p 350,00 70,00

76 Nederland Luchtpost nr 13 zeemeeuw p 350,00 70,00

77 Nederland nr 257-260 zeeman p 170,00 34,00

78 Nederland nr 229-231 Rembrandt p 80,00 16,00

79 Nederland DOOS  diverse boeken etc. p/g 20,00

80 Berlijn nr 21-32 g 110,00 15,00

81 Berlijn nr 34 g 280,00 35,00

82 Berlijn nr 35-41 g 320,00 40,00

83 Berlijn nr 68 g 190,00 22,50

84 Berlijn nr 69 g 190,00 22,50

85 Berlijn nr 71 g 40,00 5,00

86 Berlijn nr 74 g 55,00 7,00

87 Berlijn nr 82-86 g 90,00 12,00

88 Berlijn nr 106-109 g 230,00 30,00

89 Berlijn nr 1-20 g 2.400,00 200,00

90 Nederland map 1e dagbladen g 3,00

91 Indonesie etc. 4 stockboekjes 4,00

92 Wereld diversen in ringband g 10,00

93 Nederland 2 stockboeken rood g 4,00

94 Nederl/Duitsland stockboek diversen g 10,00

95 Nederland importa album zegels/vellen g 5,00

96 Nederland 21 Postzegelboekjes g 5,00

97 Nederland 9 FDC's 2,00

98 Nederland zak diversen g 2,00

99 Nederland stockkaart met zakjes p 4,00

100 Nederland doosje diversen + oude catal. p/o/g 9,60

Veiling 459  18 december 2019    
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Nederland Amplilex 9x 1137-1140 p 22,00 6,40

102 Nederland V 886-888 Amphilex p 75,00 15,00

103 Nederland 6 kinderblokken p 18,00 2,60

104 Nederland veldelen diversen p 5,00

105 Nederland doos diversen p/g 4,00

106 Nederland Overzee stockboek p/g 7,60

107 Belgie/Lux/Frank. stockboek g 5,00

108 Scandinavie stockboek g 5,00

109 Spanje/Port. Etc stockboek g 5,00

110 Oostenrijk stockboek g 7,40

111 Oostbloklanden album diversen g 7,40

112 Motief doosje diversen p/g 2,00

113 Wereld doosje diversen g 7,60

114 Nederland nr 100 op briefstukje g 45,00 5,00

115 Nederland nr 1 in paartje 's Gravenhage g 200,00 20,00

116 Nederland nr 2 in paartje g 200,00 20,00

117 Nederland nr 49 kroningszegel g 150,00 15,00

118 Nederland nr 1 Plaat V-51 Breda g 80,00 7,00

119 Nederland nr 4-6 g 150,00 15,00

120 Nederland nr 4-6 g 150,00 15,00

121 Nederland nr 1-3 g 250,00 20,00

122 Nederland nr 2 Plaat X-74 g 45,00 5,00

123 Nederland nr 2 Plaat X-97 g 45,00 5,00

124 Nederland nr 238-239 (bijna PF) o 50,00 5,00

125 Nederland nr 238-239 (bijna PF) o 50,00 5,00

126 Duitse Rijk nr 233-234 g 60,00 5,00

127 Suriname 40 blokken in zakje p 6,00

128 Ned.Antillen 24 blokken in zakje p 5,00

129 Saar/Saargebied collectie op bladen 200,00 15,00

130 Memelgebied collectie op bladen o 36,00 3,00

131 Gen.Gouvernement collectie op bladen 225,00 18,00

132 Bohmen/Mahren collectie op bladen 70,00 5,00

133 Bohmen/Mahren collectie op bladen 72,00 6,00

134 Nederland 1e dagkaarten 1-276 2 albums g 10,00

135 Nederl./Duitsland doos max.kaarten/brieven 3,00

136 Nieuw Guine nr 10-21 o 60,00 6,00

137 Nederland nr 16B miniem stempeltje g 95,00 12,50

138 Suriname blok 308 p 80,00 10,00

139 Faroer eilanden stockboekje p/g 320,00 15,00

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

141 D.D.R. blok 6 Goethe p 220,00 30,00

142 Amer.Bezetting 103-105 (2x) + blok 1 g 375,00 40,00

143 Nederland mapje 8 FDC's waarbij E28 bes 108,00 10,00

144 Ver.Europa 2 stockboeken g 10,00

145 Wereld w.o. USA 2 stockboeken g 5,00

146 Nederland stockboek 1945-1983 p 15,00

147 Europa stockboek div.landen g 10,00

148 Australie stockboek + map. Capt.Cook g 8,00

149 Europa stockboek div.landen g 5,00

150 Belgie dik stockboek g 10,00

TOTAAL 1.778,30

Veiling 459   18 december 2019   
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v.l.n.r. Maarten van Bavel, Marianne Hermens, 
Antoine Bruijns, Peter van Huijgevoort

 Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is.

Florijnstraat 60
4903 RM Oosterhout

T 0162 457 775
 www.bruijns-uitvaart.nl

In samenwerking met Yarden

WeesVeilig is een beveiligingsbedrijf dat 

zich richt op de particuliere markt en daar-

naast het MKB. Er is gekozen voor een

propositie die past bij de hedendaagse tijd. 

Voor veel gezinnen en bedrijven is de wens

om beveiligd te zijn aanwezig. Daarnaast 

speelt vaak de investering een belangrijke

rol om de aanschaf van een professioneel 

alarmsysteem/rookmelding uit te stellen.

WeesVeilig heeft hiervoor de oplossing. 

Voor een vast maandtarief kunt u een installatie 

aanschaffen voorzien van inbraakdetectie en 

branddetectie. In het maandtarief zit ook het 

onderhoud en service van de installatie

opgenomen en tevens ook een doormelding 

naar de meldkamer. 

Het systeem is voorzien van alle moderne snufjes 

voorzien, zoals een App waarmee het systeem 

volledig op afstand kan worden bediend.

VOORDELEN
WeesVeilig systeem:

•	 Geen	grote	investering

•		Alles	volledig	draadloos

•		Geen	hak-	en	breekwerk

•		Snelle	montage

•		Volledige	service	en
 onderhoud

•		Hoog	kwaliteitsproduct

AL BEVEILIGD VOOR 1 EURO PER DAG!

ADRES:
Ketelweg 33A
3356 LD Papendrecht

 088 - 750 00 00

Kijk nu op onze site

WEESVEILIG.NL
en maak een afspraak.
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John Langendoen  - 25 jaar lid
 
Onze vereniging telt 5 leden die ouder zijn dan 90 jaar. Ik ga bij de
jongste van hen op bezoek omdat hij 25 jaar lid is van onze vereniging:
John Langendoen. Sinds 1988 woont hij in een tamelijk rustige buurt in
Oosterhout. 7 jaar geleden is zijn vrouw Leny overleden en woont hij er
nu alleen. Wie denkt hem achter de geraniums aan te treffen – wat mag
op die leeftijd – heeft het mis. Hij woont nog geheel zelfstandig, geen
rollator of scootmobiel; hij wacht verdorie al een hele tijd op de verlenging
van zijn rijbewijs. Lichamelijk en geestelijk gaat alles prima. 91 jaar!!!!

 
John is opgegroeid in Schiedam. Aanvankelijk wilde
hij machinist op de vaart worden, maar toen hij 20
jaar werd moest hij in dienst. Hij werd een half jaar
in Harderwijk opgeleid voor onderofficier en vervol-
gens in Bergen op Zoom om daar de nieuwe lichting op te leiden, en met die jongens 
allemaal uit Noord Brabant, is hij met s.s.Waterman naar Nederlands-Indië gegaan
waar hij 2 jaar verbleef. Hij is dus een veteraan.
 
Na zijn diensttijd heeft hij een aantal jaren bij een veilingbedrijf in Schiedam gewerkt
(voornamelijk meubels); overdag op kantoor met de neef van de baas, maar 's

avonds brachten zij ook wel vrachten weg, omdat de vaste chauffeur alleen dagdienst draaide. Maar op
een gegeven moment kocht hij een bestelbusje en is voor zichzelf begonnen. Het liep prima; al snel moest
er een vrachtwagen aangeschaft worden.
 
Toen hij trouwde is hij de horeca ingegaan. Hij begon in Sliedrecht met een cafetaria maar kocht al snel
daarna een kroegje in Haarlem. Hij maakte daar een "grot" van en het liep prima. Ook de Haarlem Jazz
Sociëteit trad er op. Na een jaar – 1960/1961 - werd hij geattendeerd op een locatie in Leiden waar hij
een "grote grot" van maakte. Ook kocht hij een klein café in Leiden en verbouwde dat tot een “blokhut”
aan de gracht. Ze woonden boven “de grot” maar ze moesten vanwege de gezondheid van zijn vrouw
verhuizen en betrokken “de blokhut”. 

 
Omstreeks 1972-1974 was John ook lid van de Leidse Slot Racing Club. Achter zijn
café "De Blokhut" in Leiden was een binnenplaats van 6x6 meter. Hij kocht een
professionele racebaan uit Duitsland en liet die daar plaatsen. Met enthousiaste
liefhebbers organiseerde hij wedstrijden met raceauto’s van 30 cm met electromotor
die reden via een gleuf in de baan, die onder zwakstroom stond.  Daar werden ook
auto’s en onderdelen verkocht en werden reparaties verricht.

 
Ze stopten met de horeca en begonnen  een speelgoedzaak ("Spes") in Den Haag
en werkten er 7 jaar. Op een gegeven moment  werd hij geveld door een zware
hernia en tijdens het herstel kwam het idee op om een cursus als rijinstructeur te
gaan volgen. En zo geschiedde. De  horecapanden werden verkocht en in 1981 begon
hij zijn eigen rijschool “de Egelantier” met een Honda.  In 1988 verhuisden ze naar
Oosterhout, maar John bleef nog 2 jaar lang werkzaam in Leiden. Weer werd hij
geveld door de hernia. Na de revalidatie heeft hij nog wel rijles gegeven, maar
omstreeks 1992 is hij daarmee definitief gestopt en kon hij zich wijden aan zijn
hobby's: postzegels en bridge.

 
Als kind spaarde John al postzegels. Hij ging regelmatig met zijn opa naar het
kantoor van de SHV (Steenkolen Handels Vereniging in Rotterdam) en kreeg dan
postzegels. Maar dat verwaterde. Omstreeks 1962, is hij er in Leiden  weer mee
begonnen. De aanleiding weet hij niet meer, maar hij begon met een blokje van 4
zegels van f 0,65 van koningin Beatrix. Dat was ook het begin van zijn Beatrixver-
zameling. Hij heeft maar liefst 7 prachtige boeken vol met postzegels, kaarten,
enveloppen enz. van koningin Beatrix over de periode 7-1-1937 (huwelijk Juliana/-
Bernhard) tot 30-4-2013 toen Willem Alexander haar taak overnam. Hij heeft met
zijn collectie ook 5x meegedaan met tentoonstellingen en won bij de Kempenfila
2007 in Veldhoven maar liefst goud. In de OP’s van begin 2009 heeft hij ook een

artikel geschreven hierover. Toen prijkte een foto van hem op de voorzijde van de OP (zie boven). Hij
heeft ook zegels van Israël, Zwitserland, Nederland en de Koloniën verzameld, maar heeft die verkocht.
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Nu is hij nog op zoek naar aanvullingen voor zijn Breatrix-verzameling. John was destijds lid van de
Leidse Postzegelvereniging en op 5 november 1994 – een beursmiddag – werd hij lid van onze vereniging.
Regelmatig bezoekt hij onze beurzen en hij neemt deel aan de rondzendingen.
 
Naast de postzegels is zijn grote hobby bridgen. Toen hij in Oosterhout kwam wonen
gingen hij en zijn vrouw op bridgeles. Al spoedig richtte hij de Bridgeclub Slotjes op
die volgend jaar 30 jaar bestaat. Omdat in de periode juni-augustus het clubbridgen
stil ligt heeft hij  voor die periode een fietsbridgeculb opgericht, die volgend jaar 25
jaar bestaat. Een leuke combinatie van bridgen en fietsen. Het vraagt veel voorbe-
reiding maar het wordt zeer gewaardeerd. Ook verhuurde hij bridgekoffers, een soort
rondzendingen voor bridgers.
 
Het was een waar genoegen om te luisteren naar de verhalen van deze zeer onder-
nemende, bijzondere man, die nog lang niet toe is aan een verzorgingshuis.
R.K.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledenbijeenkomst 18 september 2019
De bijeenkomst werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van welkom  voor de 43
aanwezigen. De voorzitter gedenkt het overlijden van voormalig OVVP lid en OP redacteur Cees Bakker.
Verder kan hij twee nieuwe leden verwelkomen: de heren Joep de Monte uit Breda en A. Hoogendoorn
uit Oosterhout.
 
Mededelingen:                                                                                                
-  Personen die geen lid zijn van onze vereniging kunnen niet deelnemen aan de ledenbijeenkomsten.   
-  Alleen leden van onze vereniging kunnen deelnemen aan onze veilingen (en andere activiteiten van
onze vereniging). 
-  Niet verkochte kavels van onze veilingen zullen niet (later) worden verkocht op de zaterdagse Brabants
Filatelistendagen.                                                                   
-  Op de zaterdagbijeenkomsten (Brabantse Filatelistendag) kan opnieuw een loterij worden georganiseerd.
Hiervoor worden geen prijzen gekocht. JDdK zal zorgen voor de benodigde prijzen. Bij binnenkomst wel
weer lootjes uitdelen.                                              
- Voor onze ‘poststukkentafel’ tijdens de Brabantse Filatelistendagen zijn wij op zoek naar poststukken.
- Opnemen (gratis) kleine advertenties in OP en Nieuwsbrief  betr. koop en verkoop is voor onze leden
mogelijk.                       
- Wij gaan proberen te regelen dat we volgend jaar niet meer vergaderen in de kleine zaal.
- Contributie voor 2020 vastgesteld op € 31,00 (zoals voorgaande jaren).
 
Hierna volgden de – opnieuw zeer interessante – quiz en de veiling. De toto werd gewonnen door de heer
M. den Dekker.
 
*******************************************************************************************

Ledenbijeenkomst 16 oktober 2019
Om 20.00 uur heet de voorzitter de 44 aanwezigen van harte welkom. Hj gedenkt het overlijden van
mevr. Ligtvoet en verwelkomt de heer Jan van Leijsen als nieuw lid.
 
Mededelingen:
-  De reis naar Postex Apeldoorn gaat (georganiseerd door HertogPost) door. Deelnemers kunnen opstap-
pen in Den Bosch op de eerste zaterdag in november.
 - Verzoek van HertogPost voor medewerking aan een PZ stand op het nieuwe  station in Breda wordt
besproken op de eerstvolgende bestuursbijeenkomst.
-  De ledenbijeenkomsten in februari en maart volgend jaar zullen plaatsvinden op donderdag 20 febru-
ari en 19 maart, dit i.v.m. bezetting van de grote zaal op de woensdagen. De activiteiten voor 2020 staan
op pagina 2 van deze OP vermeld.
- De Verzamelaarsmarkt te Etten Leur vindt plaats op 16 november.
 
Hierna vindt weer de quiz door Jan-Dirk plaats; op voortreffelijke wijze gepresenteerd. Opnieuw een
aantal interessante vragen. De uitslag telt mee voor het jaar-totaal aantal behaalde punten.
 
Vervolgens is er weer de veiling met de afrekening. De toto werd gewonnen door Toon Stoopen en rond
22.00 u kon de voorzitter de bijeenkomst sluiten. 
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Door: Wim van der Veeken, cultuurhistoricus
 
Heerlijk de wintertijd. Langere avonden en huiska-
mers, winkels en openbare ruimten heerlijk aange-
kleed in kerststijl. Niet alleen een mooi versierde
kerstboom, kerststal of plantenpracht maar ook
lekker eten. Wie wil er niet gekust worden onder de
mistletoe oftewel maretak. In 1967 gaf Tuberculo-
sebestrijding Nederland een mooie sluitzegel uit met
een afbeelding (1). Omdat de nachten langer zijn
wordt er weer meer gelezen. In de wintermaanden
zijn sprookjes favoriet. Sprookjes van de Gebroe-
ders Grimm, Hans Christiaan Andersen (2) en
Godfried Bomans (3); Avonturenromans en Strip-
verhalen (4) verstrooien de lezer. Ook is er meer
tijd tijdens de kerstvakantie om films te bekijken,
thuis of in de bioscoop.
 
Oud en jong mogen graag een film van de Disney-
studio zien (5). Tijd om naar de schouwburg te gaan
voor een balletvoorstelling, een muziekuitvoering,
enz. Eindelijk tijd om weer eens een museum te
bezoeken (6). Samen muziek maken (7) in huise-
lijke sfeer of deelgenoot van een koor of orkest. Nog
steeds vinden kerstkaarten en nieuwjaarskaarten,
ondanks computer en mobiel met de beste wensen,
hun weg via de postbedrijven. Wedden dat menig-
een een kaart tegenkomt met een illustratie van
Anton Pieck (8).
 
Beste filatelist, ik wens u voor 2020 gezondheid,
liefde en geluk.

Wintertijd, tijd voor gezelligheid
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Weerspreuken
 
-  November met zijn wintervlagen
   brengt verkoudheid, jicht en andere plagen.
 
-  Geeft eind december een sneeuwtapijt,
   dan zijn we de winter nog lang niet kwijt.
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 PV Breda
 
POSTZEGELRUILBEURZEN 2019 en 2020.
 
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data in 2019: 
3 november, 1 december. En in 2020: 5 januari, 2 februari, 1 maart,
5 april, 3 mei, 7 juni, 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!
Vrij parkeren!!

 
LEDENBIJEENKOMSTEN 2019 en 2020
 
De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elke maand, behalve in juli en augus-
tus. In Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.
De data voor 2019 zijn: 26 november, 17 december. En in 2020:  28 januari, 18 februari, 31 maart,
28 april, 26 mei, 30 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december.
 
RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2019 en 2020
 
Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf Hendrik
III plein 168, Breda op de volgende data in 2019: 16 november, 21 december. 
En in 2020: 18 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni, 19 september, 17 oktober, 21
november, 19 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.

Informatie website:www.pvbreda.nl info@pvbreda.nl
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50 jaar maanlanding
 
 Door: Wim van der Veeken, cultuurhistoricus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naar mijn weten, is er dit jaar geen artikel versche-
nen rond 50 jaar maanlanding. Bij deze dan twee
filatelistische illustraties die voor zichzelf spreken:
realiteit en fictie.

Grote kerstloterij op 18 december
 
Op woensdag 18 december is het weer zover: de kerstbijeenkomst met
een hapje, een drankje en iets extra's bij de koffie. En natuurlijk met de
traditionele kerstverloting als hoogtepunt, met prachtige prijzen in de
kerstsfeer, maar ook filatelistische artikelen. 
Totaal ruim 100 prijzen! Ook mensen die geen prijs hebben tijdens de

loterij, ontvangen een prijsje, dus ieder gaat tevreden naar huis. En dat alles weer bijeengebracht door
Joop Hofkens. 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 harte welkom. Hoe meer bezoekers
hoe meer kerstvreugde.
 
Laten we dit postzegeljaar weer goed afsluiten.
 

Aparte stempelKleinste zegels
Zowel Mecklenburg Schwerin als
Braunschweig  gaven zegels uit van
het formaat van 1 x 1 cm, die als blok
van 4 werden gedrukt en afzonderlijk
(een kwart dus) konden worden ge-
bruikt.
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Van Dieten Postzegelveilingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV
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Aangenaam verrast !!
Soms als het niet anders kan bestel ik wel eens iets
via internet. En meestal gaat er een lange zoektocht
aan vooraf maar gezien de leeftijd mag dat geen
probleem zijn, dus…Zo vond ik bij Collectura.com een
betaalbare postzegelcatalogus (uitgave 2020) voor
Japan.
 
Twee dagen later viel de enveloppe met mijn bestel-
ling keurig op de mat. De A4 bubblemailer was 2x zo
groot als de inhoud omdat er anders de frankering
niet op paste !! De portokosten ad 4,75 euro waren
voldaan door er 3 complete velletjes uderenhulp 2005
en 2006 en een Beatrix zegel van 0,74 euro op te
plakken. Voor een filatelist een onverwachte en
aangename verrassing. Welke economische gedach-
te hier achter zit is me onbekend maar een vorm van
klantenbinding is het zeker.
 
Voor mij komt deze enveloppe te laat omdat ik enkele jaren geleden een punt heb gezet achter het
verzamelen van Nederland. Wel probeer ik via de rondzendingen de open vakjes in de albums nog in te
vullen. De rest van de wereld ligt ook te verstoffen (ruilmateriaal ??)maar Japan heeft nu mijn interesse. 
Voor het eerst breng ik iets op de veiling: de Collectura enveloppe Ouderenhulp. wie weet wat er nog
volgt!  U kunt een bod doen op deze enveloppe bij de veiling van 20 november onder nr. 124
 
Gé van Gestel
 
***********************************************************************************

Iets bijzonders
Deze kaart uit 1904 is op 11 augustus 1908 (111 jaar
geleden!) door Tante Bets vanuit Kevelaer verstuurd
naar haar neef in Dordrecht, waar de brief voor
ontvangst een dag later is gestempeld.
 
Op de kaart staat “Purmerender Männer". Maar deze
mannen komen helemaal niet uit Purmerend. Deze
mannen zijn Volendammers. Sinds 1883 was de trein
een zeer goed vervoermiddel, waardoor verre reizen
voor velen mogelijk werd en zij reisden van Volendam
naar Purmerend en gingen van daaruit met de pro-
cessie naar Kevelaer. Vandaar de Purmerender
Männer. Vaak was hieraan ook een bedevaart naar
Tienray (“Maria van Lourdes”) gekoppeld.

 
Let ook even op de “spoormandjes” die ze bij zich
hebben als koffertje. Ze werden gemaakt van pitriet
of wilg.
 
Er is ook een kaart van Purmerender (= Volendamse)
Frauen. Zij dragen geen spoormandje. De kaart van
de mannen kost op internet € 9,-; die van de vrouwen
€ 6,- . Verschil moet er zijn. Er is in deze serie ook
een kaart van de Leuvener Frauen, die wel het
spoormandje dragen.
 
Ingezonden door Ger v.d. Pluijm
 

 
************************************************************************************************
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Poststukken, enveloppen, ansichtkaarten
 
De verkoop van poststukken, enveloppen en an-
sichtkaarten door Jan-Dirk de Koning tijdens de
Brabantse Filatelistendagen (op zaterdagmiddag in
de Bunthoef), loopt steeds beter. Er is veel belang-
stelling en er wordt goed verkocht. En.....de op-
brengst is (100%) voor onze vereniging. Door die

goede verkoopresultaten loopt de voorraad aan poststukken terug. Daarom aan u de vraag: heeft u
enveloppen,poststukken, ansichtkaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wilt u ze dan aan de
vereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal ze heel graag in ontvangst nemen.
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  Kom  gezellig postzegelen bij Smits Philately 

Collecties & Partijen     Losse zegels & series 

  

WWW.FILATELIE.NET 

In- en verkoop van Postzegels 

Wij bieden u: 

• 800+ verzamelingen, partijen en restanten. 

• Indrukwekkend aanbod losse zegels en series Nederland  & Overzee. 

• Vele honderden kleine collecties van € 2,- tot € 100,-. 

• Gratis parkeren schuin voor de deur. 

 

Uw postzegels zijn geld waard bij Smits Philately. 

 
Wij zijn voortdurend op zoek naar: 

• Gespecialiseerde verzamelingen. 

• Doubletten partijen, handelarenstocks, uitzoekboeken.  

• Grote of kleine verzamelingen Engelse Koloniën.   

• Nederland en Overzee. 

• West Europa van A tot Z. 

• Wereld klassiek. 

• Postfris, ongebruikt of gestempeld, het maakt niet uit. 

 

Vraag nu onze gratis prijslijst aan: 

Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein 

Tel.: 030-2443170 , info@filatelie.net  
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

 
REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 Contributie voor 2020
 
Het bestuur wil de contributie voor 2020 handhaven op die van de voor-
gaande 9 jaren nl. € 31,- per jaar. Ook die voor de huisgenoten blijft
€ 12,50. De voorzitter heeft dit meegedeeld tijdens de ledenbijeenkomst
van 18 september 2019 en het besluit werd door de ledenvergadering met
algemene stemmen geaccordeerd. De contributie had vóór 1 december

betaald moeten zijn! Als u dat niet hebt gedaan, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk overmaken op
rekeningnummer     NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg
Zorg voor een juiste omschrijving!!!  U kunt ook contant betalen. Betaal a.u.b. tijdig; dat bespaart ons
eventuele herinneringskosten. Bij voorbaat dank. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons machtigt
om jaarlijks de contributie automatisch te incasseren. Op de volgende bijeenkomst zijn machtigings-
formulieren aanwezig. Voor meer informatie: Rien Kooiman 0162 314956.
 


