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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

 Onder voorbehoud vindt devolgende beurs plaats op: 5februari.De beurs van januari vervalt. 

Soosmiddag
Met ingang van 1 januari 2022komt de soosmiddag te verval-len. Er is te weinig belangstel-ling voor. Dank aan Cees Pij-pers en het "dubbeltjesteam"die deze middag verzorgden. 

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.

Onder voorbehoud vinden debijeenkomsten plaats op:             - 19 januari           - 16 februari 

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

 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

Ereleden:
      - Dhr. A. v. Dijk  †     - Dhr. J. Hordijk †     - Dhr. A. Berkhout †     - Dhr. C. v. Heeswijk †     - Dhr. K. v. Vugt † 

Leden van ver-diensten:
      - Dhr. C. Pijpers      - Dhr. J. Hofkens  www.oosterhouterpost.nl 
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Agenda 
 voor de bijeenkomsten op woensdag 19 januari en 16 februari (onder voorbehoud)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 18 december  4.     Rondvraag  5.     Quiz  6.     Veiling 466 in januari  150 kavels          Veiling 468 in februari 150 kavels  7.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels  8.     Sluiting 
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-   2022 Het jaar van de tijger    21
-   Danewerk    22
-   Contributie 2022    24

Van de voorzitter
 Beste postzegelvrienden, Het was me het jaartje wel 2021, met al zijn ups en downs. Maatregelenvanwege het Covid-19 virus werden steeds weer veranderd en we werdener met zijn allen niet vrolijker van. Gelukkig konden we toch in het voorjaar en najaar nog enkele fijne bij-eenkomsten bij de Bunthoef en bij camping ’t Haasje organiseren, met alshoogtepunt de kerstbijeenkomst in december. Niet zoals gebruikelijk opwoensdagavond maar vanwege de vroege sluitingstijd in de Horeca nu opzaterdagmiddag 18 december. We hebben met een kleine vijftig leden eenhele aangename middag gehadwaarbij we onze jubilarissenhebben gehuldigd, een leukeveiling hebben gehouden en totslot een geweldige loterij met meer dan 100 prijzen. Rond 16.00uur ging iedereen met een goed gevoel weer huiswaarts. Wat het nieuwe jaar ons brengen zal is moeilijk te zeggen maarwe hebben al wel een aantal bijeenkomsten gepland, in de hoopdat deze kunnen plaatsvinden. Via onze website houden we uop de hoogte van het wel of niet doorgaan van de clubmidda-gen/avonden. Kijkt u daarvoor even op www.oosterhouterpost.nl Ik wil U vanaf deze plaats namens bestuur en medewerkers eenheel fijn en gelukkig maar vooral een gezond 2022 wensen enik hoop u allen weer te zien op een van onze bijeenkomsten. Uw voorzitterPeter Hendrickx 

2021 vaarwel jaar van de Os /2022 welkom jaar van de Tijger
 (zie pag 21)    
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Bij de voorkant
Deze keer een foto van een gebouw in Den Hout, nl.het voormalige Klooster St. Joseph. Op 30 oktober1896 werd voor Hfl. 2500,- huis, schuur, tuin en erfvan Hendr. Debaets door het kerkbestuur van de St.Corneliusparochie aangekocht. Tot het voorjaar 1898bleef de familie er nog wonen. In 1900 vroeg pastoorVan Breugel aan de zusters Franciscanessen in Ettenof ze les konden geven aan de meisjes op Den Hout.In 1903 vond de aanbesteding plaats van het kloos-ter en de school. Op 6 oktober 1903 arriveerden deeerste vijf Eerwaarde Zusters (Franciscanessen derOnbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods)in Den Hout. Waar ze toen verbleven heb ik nietkunnen achterhalen. Immers het klooster was nogniet klaar. Mogelijk woonden ze in de grote pastorie. Van 1903 tot 1907 en van 1919 tot 1932 hadden de zusters een naaischool. De catechismus- of bidschoolbleef tot 1931. De scholen lagen aan weerszijden van het hoofdgebouw. Vanaf september 1905, toen de bouw klaar was,verzorgden de zusters ookhet lager onderwijs voor de meisjes. Er waren toen 112 meisjes in de lagereen 50 in de bewaarschool. De meisjesschool is nu een kinderopvang. Voorde jongens in Den Hout kwam er nog geen katholiek onderwijs. Zij gingennaar de openbare school, die nu in de praktijk een jongensschool gewordenwas. In 1924 namen de zusters het wijkverplegingswerk van het Wit-Gele-Kruisop zich. In 1949 werd het klooster gekocht door de congregatie. Nadat de zusters het pand in 1958verlaten hadden bleven zij nog een aantal jaren vanuit het klooster in Stuivezand  (Made) zorg dragenvoor het onderwijs in Den Hout. Na het vertrek van de zusters werd het klooster een aantal jaren verhuurd.In 1968 is het verkocht. Later was het een friettent, daarna een daverende disco en weer later eendorpscafé. Daarna werd het in gebruik genomen als 'Café Herberg 't Klosterke'. Het ligt aan de Houtse Heuvel, naast Dorpshuis Den Brink. De Houtse Heuvel is een eeuwenoude brink,die nog steeds gemeenschappelijk bezit is van ongeveer zestig gelanders of omwonenden; zij hebben hetrecht van eigendom en gebruik en besturen het door middel van een Heuvelcommissie (vereniging). Uniekin Nederland. Deze commissie heeft kunnen voorkomen dat er aan de heuvel nieuwe woningen werdengebouwd.  Den Hout is een kerkdorp (al is de Sint Corneliskerk uit 1878sinds 2016 niet meer als zodanig in gebruik. Die heeft anno2021 nog steeds geen bestemming). In 1840 telde het dorp 94woningen en 650 inwoners; nu ongeveer 1100 inwoners en zijner ruim 30 verenigingen. Den Hout is al heel oud. Misschienwoonden er 500 jaar voor Christus al mensen op deze zandrug.Hun werktuigen, uit de ijzertijd, zijn in de buurt gevonden. Pasveel later is ten oosten van Den Hout Oosterhout ontstaan. Als het mooi weer is, is het goed toeven op het terras van 't Klosterke met een mooi uitzicht op de brink. r.k. Vanzelluv denk ik aan den Outsen Heuvel, meej zun gaite en zun koeiRond de bwome bai den bradspoel, met tur geblèt en dur geloeiToen ik as kind hier dikwuls speulde, wies ik nie wak nouw weetDa dees zeldzaam mooie durpsveld dur Franken jeens wier aangeleidWa wast un feest meej sintre cornellis as beejevaartgangers liekus zongeEn as op dun Outse Heuvel de mallemeule en de krame stonneDan krege we lekkerre kerremenaaikus, gebraaie in un érde pannekeO kweet nog zouw goed as giestere, al waar ik toen nog mar en jeel kleinmanneke.
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Ledenbijeenkomst 18 december 2021
De bijeenkomst van november kon door de coronamaatregelenniet doorgaan. De bijeenkomst van december wel, omdat dezewas verzet naar zaterdagmiddag 18 december (12.00-16.00uur). Het eerste uur konden de 150 kavels worden ingezien.Om 13.00 uur opende de voorzitter de bijeenkomst door de 45aanwezigen welkom te heten. Allen waren inmiddels voorzienvan een kopje koffie/thee met een lekkere warme appelflap.Later zouden ook nog enkele warme hapjes worden geserveerd.Er werd een minuut stilte in acht genomen voor Wout Dirvenuit Dongen die op 79-jarige leeftijd op 11 december j.l. wasoverleden. Vervolgens vroeg de voorzitter aandacht om de contributie voor 2022 tewillen voldoen. Maar liefst bijna 50 leden hebben dit nog niet gedaan; dithad vóór 1 december moeten gebeuren. De soosmiddag op de laatste woensdag van de maand trok de laatste tijdnauwelijks nog bezoekers. De voorzitter stelde daarom voor hiermee testoppen. De vergadering ging akkoord, met veel dank aan Cees Pijpers ende mensen van de “dubbeltjestafel” die de soos runden. Hierna werden de jubilarissen van 2021 gehuldigd, t.w.: 25 jaar dhr. C. deWit, en 40 jaar: mevr. M.v.Vierbergen en de heren A.v.Groesen en M. DenDekker. Allen ontvingen een Davo-insteekalbum als presentje. Ook de herenA.v.Bijnen (25 jaar) en F. Sleegers (40 jaar) zullen dit ontvangen. Zij haddenzich om gezondheidsredenen afgemeld.
De voorzitter sprak namens het bestuur de dank uit aan de velevrijwilligers. Dankzij hen kunnen onze activiteiten  plaatsvin-den. Hij dankte de mensen van de “dubbeltjestafel”, deNieuwtjesdienst, de sectiehoofden van de rondzendingen, deNieuwsbrief en de assistenten bij de beursmiddagen. Ook zijontvingen allen een Davo-insteekalbum als presentje. Na al deze mooie woorden en mededelingen kon de veilingplaatsvinden. De veilingmeester probeerde alle 150 kavels aande man/vrouw te brengen. Uiteindelijk viel de opbrengst niettegen. Toon Stoopen benaderde met de toto het dichtst deopbrengst en mocht 50% van de inzet van de toto in ontvangstnemen. Na het afrekenen van de kavels kon de jaarlijkse Kerstloterij van start gaan. Er waren maar liefst ruim100 prijzen, waaronder een werkbank, friteuse, keukenmachine, barbecueset, reiskoffer, tostiapparaaten autoracebaan. Deze keer waren de prijzen bijeengebracht door Peter, Karin, Jan Dirk, Cees en Joop.Ook werden er enkele mooie prijzen ingeleverd door eigen leden.  Er werden maar liefst 950 loten verkochtdoor Toon en Corry Stoopen waarvoor dank. Tegen 16.00 uur sloot de voorzitter de bijeenkomst met eenie-der wel thuis te wensen, fijne feestdagen en alle goeds voor2022. Wanneer de volgende bijeenkomst zal zijn is nog nietduidelijk door de aangekondigde lockdown i.v.m. corona. ************************************************************************************

Hebt u de contributie voor 2022 al betaald?
  Zo ja: Bedankt.

Zo niet: Zie de achterzijde van dit blad.
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 PV Breda
 Ledenbijeenkomsten 2022De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elkemaand in Ontmoetingscentrum "De Vlieren" , Mgr. Nolensplein 1 te Breda.De data zijn:25 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni,20 september, 25 oktober, 22 november en 13 december 2022.Postzegelruilbeurzen 2022In het clubhuis “De Toss”, Valkenierslaan 285a te Breda.  Telefoon:076-5601499. Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgendedata: 2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4december.Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!!  Vrij parkeren!!!Ruilbeurzen voor verzamelaars 2022In gemeenschapshuis “De Blaker”, Graaf Hendrik lll plein 168, Breda. Zaterdagmiddag van 13.00 uurtot 16.00 uur op de volgende data: 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 17september, 15 oktober, 19 november en 17 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 

Onze leden
 Op zaterdag 11 december j.l. is Wout Dirven uit Dongen op 79-jarigeleeftijd overleden. Hij was een gezonde man, maar 3 jaar geleden kreeghij medische klachten en die ziekte heeft hij niet kunnen overwinnen. Wout was nog maar ruim een jaar lid van onze vereniging, maar daarvoorwas hij reeds lang een trouwe  bezoeker van onze ruilmiddagen in deBunthoef. Hij bezocht veel beurzen, vooral in het verdere verleden, enheeft daardoor een hele mooie uitgebreide collectie zegels van de En-gelse kolonies samengesteld. Verder hield hij van tuinieren, biljarten, vissen met zijn kleinzoons enwandelen met zijn hond Bikkel. Hij had groene vingers en liefde voor denatuur en vooral voor zijn familie. Vaak gingen ze gezamenlijk op reis,naar recreatieparken enz. Wij wensen zijn familie veel sterkte. 

Nieuwtjesdienst
 J.A.G. Hofkens  0162 454448        jhofkens@ziggo.nl                                                  Voor al uw Davo- en anderesupplementen kunt u terecht bijonze Leden Service Dienst. Be-stellingen bij PostNL kunt u viaonze dienst doen. En natuurlijk ook voor allesoorten postzegels, abonne-menten, catalogi, albums,plakkertjes enz. Joop is in het begin van onzebijeenkomsten aanwezig. 

           INDOOR
SPEELPARADIJS

HEERLIJK SMULLEN IN 
DE PROEFTUIN

Tuincentrum Oosterhout    Damweg 7    

4905 BS Oosterhout    www.tuincentrumoosterhout.nl
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Iets bijzonders

 Een uitgiftepapier van een Russische Staatsobligatie 1867. Dit bestaat altijd uit een mantel en een blad.De mantel is niet aanwezig; het couponblad wel. De coupons van dit blad waren verzilverbaar tussen1918 en 1922. De talon is bestemd voor het verkrijgen van een nieuw couponblad voor coupons voor1922-1924. (Ingezonden door Cees Pijpers.) **************************************************************************************                           
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Gelegenheidskleding
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Iets bijzonders

Op 24 Pluviose in het jaar 11(Pluviose = Regenmaand) stuur-de het politiebureau van Parijs,afdeling paspoorten, dit mooi metde hand geschreven documentovereenkomstig een decreet uit21 Fructidor in het jaar 6  (Fruc-tidor = Vruchtmaand) naar deburgemeester van het Schelde-arrondissement in Lokeren. Gevraagd wordt om informatieover het morele en politiek gedragvan Françoise Neyt, 20 ½ jaaroud, afkomstig uit Lokeren, diezich onlangs in Parijs vestigde alslerares en zich meldde bij de po-litie met haar paspoort, uitgege-ven op 18 Messidor in het jaar 10(Messidor = Oogstmaand) nr.196. De data zijn van de Republikeinsekalender: 24 Pluviose 11 is in onzejaartelling 13 februari 1803,  21

Fructidor 6 is 7 september 1798en 18 Messidor 10 is 7 juli 1802. Meer informatie over FrançoiseNeyt is te vinden in dossier nr.537, maar dat zal er wel niet meerzijn. Neyt is nu nog een veelvoorkomende naam in Lokeren.Deze documenten mochten port-vrij verzonden worden. In destempel staan de haan en Marian-ne afgebeeld.  De Gallische haan iseen van de zinnebeeldenvan Frankrijk: symbool van waak-zaamheid en trots. Sinds de Fran-se Revolutie is ook "Marianne"een nationaal symbool, maar zijheeft de haan nooit geheel ver-drongen. Dit document uit 1803 is afkom-stig uit de voorraad enveloppen,kaarten e.d. van Jan Dirk de Ko-ning op de beursmiddagen. Erzitten meer juweeltjes tussen.
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 DUBBELTJESTAFELOp de januaribijeenkomst liggen de volgende boeken ter inzage:Nederland, België, Duitsland, DDR, Berlijn, Duitse staten, Luxemburg, Frankrijk.

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 Januari 2022  
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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 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

Veiling  466 Januari 2022  
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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

Veiling 466 Januari 2022 
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DUBBELTJESTAFELOp de februaribijeenkomst liggen de volgende boeken ter inzage:Engeland, Ierland, Kanaaleilanden, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland. 

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

1 Duitsland Bund 270-73+297-300 p 38,00 4,00

2 Duitsland Bund 322-325 + diversen p 16,00 2,00

3 Duitsland Bund Blok 3+4, 369-372 + diversen p 14,00 2,60

4 Duitsland  34 blokken p 10,00

5 D.D.R. stockboekje 320 zegels p 12,00

6 D.D.R. stockboekje 75 series p/o 18,00

7 U.S.A. briefkaart 1885 g 2,00

8 Nederland 2 speciale mapjes g 8,00

9 Faroer Blok mythen en sagen p 5,00

10 Antillen diversen op kaarten p 180,00 15,00

11 Suriname diversen op kaarten g 2,00

12 Oostenrijk diversen op kaarten p 22,50 2,00

13 Ijsland diversen op kaarten p 25,00 2,00

14 Faroer diversen op kaarten p 5,00

15 Jersey diversen op kaarten p 45,00 5,00

16 Luxemburg kleinbogen p 37,50 10,00

17 Vaticaan 5 stockkaarten p 40,00 2,60

18 Liechtenstein 5 stockkaarten p 135,00 5,00

19 Berlijn blokken van 4 p 265,00 25,00

20 Berlijn blokken van 4 g 225,00 20,00

21 Ver. Naties stockboek p/g 550,00 40,00

22 Liechtenstein stockboek p 450,00 30,00

23 Monaco stockboek p 275,00 15,00

24 Curacao nr 71-72a g 40,00 6,80

25 Curacao port 31-33 type 11,5 g 95,00 20,00

26 Belgie nr 84-91 g 35,00 5,00

27 Belgie nr 317-324 g 20,00 3,20

28 Belgie nr 438-446+458-465 g 31,50 3,80

29 Belgie blok 8 p 60,00 6,00

30 Belgie blok 9 p 25,00 4,60

31 Duitsland Bezett. Belg.Mil.post Eupen 1-5 g 36,00 6,40

32 Danzig nr 261-311+dr72 g 59,50 7,80

33 Sovjetzone 112-115 met tussenstrook o 70,00 9,00

34 Duitsland Bund nr 111-112 p 100,00 10,00

35 Duitsland Bund nr 116 p 65,00 6,60

36 Duitsland Bund nr 141-142 p 90,00 9,00

37 Duitsland Bund nr 161 p 50,00 5,00

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

39 Nederland 350-355 Zomer p 50,00 8,00

40 Nederland 474-489 Wilhelmina p 195,00 35,00

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

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

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

44 Nederland nr 270-277+279-282 p 60,00 7,60

45 Nederland 356-373 Tralie p 200,00 30,00

46 Nederland 332-349 Wilhelmina p 600,00 100,00

47 Nederland 402B-403B Legioenblokken p 250,00 45,00

48 Nederland 392-473 (1941-1946) p 63,50 5,00

49 Duitsland Bund nr 173-176 g 100,00 10,00

50 D.D.R. kaartje diversen g 70,00 5,00

Veiling  468 Februari 2022
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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 Duitsland Bund 12 postzegelboekjes p 200,00 15,00

52 Duitsland  stockkaart 22 blokken p 75,00 7,60

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

54 Duitsland stockboek g 1,00

55 Nederland 3601-3610 slangen g 17,00 7,00

56 Nederland 3632-3641 veldbloemen g 17,00 7,00

57 Nederland Jaargang 1991 p 1,00

58 Motief CEPT restant rondzendboekje p 25,00 5,00

59 Nederland vogels en bloemen g 2,00

60 Wereld stockboek diversen g 1,00

61 Nederland 3711-3720 zoogdieren g 17,00 7,00

62 Zwitserland bewegende zegels p 5,00

63 Nederland 3 series natuur etc 2020 g 25,00 10,00

64 Wereld 6 stockboekjes+ 1 velletje g 2,00

65 Wereld stockboek diversen g 5,00

66 Tsjechie stockboek g 2,00

67 Nederland stockboek g 2,00

68 Wereld stockboek diversen p/g 2,00

69 Wereld stockboek diversen p/g 2,00

70 Wereld stockboek boekjes/blokken p/g 2,00

71 Wereld stockboek met poststuk p/g 2,00

72 Diversen 4 lege stockboeken 1,00

73 Wereld stockboek diversen p/g 2,00

74 Nederland Maximumkaarten 1-210 5,00

75 Motief CEPT stockkaart 24 series 1982 p/g 58,00 4,00

76 Spanje/Nederl. stockboek p/g 4,00

77 Wereld stockboek 1700 zegels p/g 3,00

78 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

79 Hongarije/Roem. stockboek p/g 3,00

80 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

81 Wereld stockboek FDC's etc.etc. 3,00

82 Polen 2 stockboeken g 4,00

83 Nederland stockkaart PZB's p/g 40,00 4,00

84 Spanje stockkaart p 34,00 5,00

85 Motief dieren stockboek g 4,00

86 Motief bloemen stockboek g 3,00

87 Duitse Rijk 3 restant rondzendboekjes g 3,00

88 Nederland Vel 2636 p 8,00 2,00

89 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

90 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

91 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

92 Wereld stockboek diversen p/g 4,00

93 Wereld stockboek diversen p/g 3,00

94 Nederland stockboek 1867-1970 g 650,00 20,00

95 Duitsland Bund stockboek 1982-1987 p 3.200,00 40,00

96 Motief stockboek schilderijen p/g 10,00

97 Diversen leeg stockboek 4,00

98 D.D.R. stockboek 1600 zegels p/g 6,00

99 D.D.R. stockboek 130 series p 425,00 15,00

100 Berlijn/D.D.R. stockboek g 1.000,00 15,00

Veiling  468 Februari 2022
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Suriname/Antillen stockboek p/g 500,00 15,00

102 Nederland stockboek p 12,00

103 Nederland Stockboek 1852-1999 g 30,00

104 Nederland DAVO album 1969-1990 p 50,00

105 Nederland DAVO album 1991-1999 p 40,00

106 Motief 2 stockboeken planten/sport p/o/g 6,00

107 Wereld stockboek p/o/g 5,00

108 Wereld doosje+stockboekje dieren g 2,00

109 Nederl./Antillen V2069 + serie 618-24(Ant) p 3,00

110 Diversen leeg nieuw stockboek 4,00

111 Balkanlanden stockboek 600 zegels g 5,60

112 Afrika/M.Oosten stockboek 600 zegels g 5,60

113 Zwit/Liech/Oost stockboek 800 zegels g 8,00

114 Canada/USA stockboek 1200 zegels g 8,00

115 Hongarije stockboek 750 zegels g 7,00

116 Australie stockboek 950 zegels g 8,60

117 Scandinavie stockboek 2000 zegels g 8,60

118 Frankrijk/Luxem. stockboek 1400 zegels g 8,60

119 Oost Europa stockboek 1700 zegels g 6,00

120 Azie stockboek 1300 zegels g 6,00

121 Duitse Bezetting Postgebied Ost 1-12b g 40,00 7,80

122 Duitse Bezetting Dorpat notausgabe nr 1 o 35,00 6,00

123 Duitse Bezetting Polen nr 1-5 (2x) o/g 20,00 3,80

124 Duitse Bezetting Polen nr 6-16 g 38,00 6,40

125 Duitse Bezetting Roemenie nr 1-3 g 20,00 3,40

126 Duitse Bezetting Roemenie 8-12 (2x) o/g 11,00 2,00

127 Duitse Rijk 556-564 nothilfe g 160,00 20,00

128 Duitse Rijk nr 909-910 (stempel ?) g 2.400,00 20,00

129 Duitse Rijk samendrukken S31-34+K5-6 o 42,00 5,60

130 Duitse Rijk Dienst nr 34-51 g 75,00 6,40

131 Nederland nr 104 o 150,00 27,00

132 Nederland 134-135 Toorop g 50,00 7,60

133 Nederland Port 1+2 g 35,00 6,00

134 Nederland Roltanding R90-93 o 60,00 10,00

135 Nederland Roltanding R94-97 o 60,00 10,00

136 Duitse Rijk nr 263-64+266-67 g 126,00 12,00

137 Duitse Rijk nr 158-176 g 75,00 9,00

138 Duitse Rijk 5 series op kaart g 83,50 7,60

139 Berlijn nr 18 g 500,00 50,00

140 Berlijn nr 35-41 g 320,00 35,00

141 Motief CEPT restant rondzendboekje g 30,00 5,00

142 D.D.R. 276-279 g 26,00 5,00

143 Nederland serie vogels g 2,00

144 Wereld stockboek g 5,00

145 Nederland serie vogels g 2,00

146 Nederland 3632-3641 bloemen g 17,00 7,00

147 Nederland Bloemen en vlinders g 2,00

148 Nederland 3684-3694 g 17,00 7,00

149 Belgie 2763-2774 4,00

150 Scandinavie stockboek g 5,00

TOTAAL 1.610,20

Veiling  468 Februari 2022
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Ruud Boelaars – 25 jaar lid
 Deze keer ga ik voor een interviewtje naar de 808 jaar oude stad Geer-truidenberg, waar zeven van onze leden wonen. Een van hen is RuudBoelaars. Ik ben benieuwd wie ik zal aantreffen, want al is Ruud 25 jaarlid van onze vereniging, ik ken hem niet. Wie schetst mijn verbazing alshij de deur opent en ik hem herken als degene naast wie ik een dageerder zat bij een concert van Geertruidenberg klassiek; beiden zijn wetrouwe bezoekers van die concerten door jong talent  en zodoende zijnwe elkaar vaak tegengekomen, zonder elkaar te kennen. Tijdens hetgesprek blijkt overigens dat we samen wel meer gemeen hebben. Ruud woont alleen; zijn vrouw Trees is in 2007 overleden. Ze hebben 2kinderen en 2 kleinkinderen. Niemand van hen heeft feeling met postze-gels. Zijn vader had een varend beroep in Indonesië, maar kwam na deoorlog terug naar Nederland. Ruud is in Den Helder geboren. Toen hij tienjaar was ging zijn vader werken bij de PNEM en zo kwam Ruud in Geer-truidenberg terecht en is er nooit meer weggegaan. Want daar ligt zijnleven en zijn er zijn vele contacten. Hij komt uit een postzegelsverzamelende familie. Zijn opa en tante waren fanatieke verzamelaars en ookzijn vader was dat, die lid en medeoprichter was van de postzegelvereniging van Geertruidenberg destijds.Toen Ruud 6 jaar was begon hij ook zegels te verzamelen. De vereniging in Geertruidenberg  werd in debeginjaren ’70 opgeheven. Zijn vader was ook lid van de Waalwijkse vereniging endeed daar mee aan de rondzendingen. Toen zijn vader overleed heeft Trees decollectie naar het veilinghuis in Den Bosch gebracht, maar Ruud ging verder met deCollectie Nederland. Die verzamelt hij nu nog, maar is 2 jaar terug gestopt metpostfris; het werd allemaal te duur.  Nu speurt hij alleen nog naar gestempeldezegels. Hij verzamelt ook nog België, Engeland, Scandinavië en Hongarije. Maaralleen via de rondzendingen; alleen daarom ook is hij in januari 1997 lid van onzevereniging geworden. In zijn kinderjaren werd hij het hulpje van dhr. Stallen die de bloemenzaak “Anturi-a”op de markt in Geertruidenberg runde. Aanvankelijk voor het rondbrengen eninnen van factuurs. Langzaam maar zeker kreeg hij steeds meer feeling met bloemenen hij volgde daarvoor ook een speciale cursus bloemistenopleiding in Vught. Na een aantal jaren bijbloemisterijen in ’s Hertogenbosch en Eindhoven gewerkt te hebben kreeg hij de kans om in het monumentMarkt 50 een eigen bloemenzaak (“Valentijn”)  te beginnen nadat dhr. Stallen was gestopt met zijn zaak.Ruud was toen 30 jaar. Na 15 jaar manifesteerde zich een ziekte bij zijn vrouw en uiteindelijk beslotenze om na 30 jaar vervroegd met pensioen te gaan. De laatste jaren daarvan heeft Ruud naast zijn winkelook nog als taxichauffeur bij PVO in Oosterhout gewerkt. Toen Huub 60 werd verkocht hij de zaak – eris nu een brillenzaak gevestigd - en gingen ze wonen waar hij nu nog woont. Zijn vrouw stierf daar na ermaar een paar maanden gewoond te hebben. Ruim 27 jaar geleden werd Ruud getroffen door een documentaire overgehandicapte kinderen in Albanië (Shqipëria ). Vlak erna vroeg een me-vrouw uit Oosterhout in “’t Langstraatje” om goederen voor Albanië. Naeen jaartje kreeg hij de kans om erheen te gaan om de situatie op tenemen. Hij trof er een grote chaos aan. Hij kwam in contant met dhr. Bashkim, die een aantal jaren inNederland heeft gewoond. Terug in Nederland besloot Ruud om zelf een stichting in het leven te roepen:“Stichting Geertruidenberg Helpt Albanie”. Aanvankelijk zette de stichting zich 8 jaar in voor verbeteringvan de omstandigheden van een school in Vlorë, de 3de grootste stad van Albanië. Toen Baskhim in Nederland woonde verbleef zijn dochter 2 ½ jaar in Piusoord inTilburg. Hij wilde in Albanië proberen om soortgelijke voorzieningen, zoals fysio endagopvang,  te treffen. De Stichting van Ruud ging zich daarvoor inzetten i.s.m.ICCO ( Interkerkelijk Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp)  in Tirana, dehoofdstad van Albanië. Na 8 jaar moest die zich terugtrekken, maar Ruud ging doormet hulp. Momenteel willen ze proberen om voldoende geld bijeen te krijgen voorzonnepanelen zodat het tehuis voor eigen energie kan zorgen. Ruud gaat nagenoegjaarlijks naar Tirana voor de contacten en om te zien of de gelden besteed wordenwaarvoor ze zijn bedoeld. (Een reis van 2200 km.)
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 Ruud is ook actief in de St.Elisabethparochie, die  sinds 1 januari 2012 is ontstaan uit een fusie van devoormalige parochies van Raamsdonk, Raamsdonksveer, Hank, Dussen, Woudrichem en St. GertrudisGeertruidenberg, waar hij 8 jaar lid was van het Caeciliakooren inmiddels 35 jaar lid van de Diaconiegroep, die op zeer veelterreinen actief is.  In juni 2017 kreeg Ruud een Certificaat van Waardering van de Help theLife Association in Albanië en voor zijn activiteiten voor de Stichting en deparochie werd Ruud in 2021 onderscheiden als Lid in de Orde van OranjeNassau.  Daarnaast heeft Ruud nog vele andere bezigheden.14 jaar lang volgde hij bij H-19 in Oosterhout cur-sussen “Beeldende vorming met klei”. En daarna nog2 jaar bij Artilex in Geertruidenberg. Zes jaar geledenis hij met schilderen begonnen. Hij exposeert o.a. in de kunstkelder onder hetstadhuis en nam deel aan de “Kunstroute Geertruidenberg”. Ook zijn eigen huis isingericht met veel kunst. Verder heeft hij 6 jaar lang als vrijwilliger gewerkt met handenarbeid op een school in Oosterheide. Daaris hij een paar jaar geleden mee gestopt, maar hij is ook al drie jaar vrijwilliger bij de kinderboerderij en3 jaar bij Huize Raffy in Breda.
Na een paar uur neem ik onder de indruk zijnde afscheid van een zeer bevlogen,creatieve, actieve, en positief ingestelde man, die vooral oog heeft voor ELKE me-demens. r.k. ***********************************************************************************

Hurtigruten
De huidige rederij Hurtigruten AS (Noorwegen) vierde in 2018 haar 125 jarige jubileum. Tegen het eindevan de 19e eeuw was de kustlijn van 1.250 zeemijl tussen Bergen en Kirkenes een drukke route voorvervoer met alles van stoomschepen tot kleine krikken. De routes waren onbetrouwbaar, onregelmatigen gingen zelden 's nachts. Daarom was de reis tussen noord en zuid zowel lang als veeleisend. Daarwilde de regering iets aan doen. Rederijen werden uitgenodigd om een offerte in te dienen op een vasteroute tussen Trondheim en Tromsø/Hammerfest. Op dat ogenblik waren er slechts 28 vuurtorens tennoorden van Trondheim, waardoor nachtvaarten zeer gewaagd waren. Een bedrijf dat ondanks de geva-ren grote belangstelling toonde was Vesteraalen’s Stoomschip Bedrijf met Captain Richard With aan deleiding. In 1893 werd kapitein Richard Withs stoomboot ‘DSVesteraalen’ in het verkeer gebracht langs de Noorse kust. Hetdagelijkse vertrek ging eerst van Trondheim naar Hammerfest,en later van Bergen naar Kirkenes. Omdat de reis slechts zevendagen duurde werd die Hurtigruten (snelle route) genoemd. Meerdere malen per week vertrekt er een Hurtigruten schip vanuit Bergen, om na 2.500 zeemijlen en 34havenplaatsen via het hoge noorden, opnieuw in Bergen aan te komen. De 12 daagse reis Bergen-Kir-kenes-Bergen is de klassieke cruise Noorse fjorden. Met de Hurtigruten postboot zijn er ook korteretrajecten mogelijk, zoals de 11-daagse reis Bergen-Kirkenes-Trondheim, de 7-daagse reis noordwaartsBergen-Kirkenes en de 6-daagse reis zuidwaarts Kirkenes-Bergen. De bestemmingen zijn niet langerbeperkt tot Spitsbergen, maar omvatten nu IJsland, Groenland en Antarctica. De elf schepen van Hurti-gruten vervoeren nog steeds goederen en passagiers langs de Noorse kust. De kapiteins hebben eenbrede maritieme expertise en ervaring en vervoeren passagiers veilig van haven naar haven. Na 120 jaarzijn de Hurtigruten-schepen nog steeds de beste manier om de Noorse kust te verkennen. Bijzondere cruise Noordkaap Noorwegen: Een reis met de Hurtigruten is nog steeds een lijndienst dievooral passagiers, maar ook vracht vervoert. Het dagelijkse laden en lossen, tijdens deze boottocht,maakt u direct deelgenoot van het leven van de Noren en geeft de zeereis iets bijzonder authentieks. Opzee wordt de route steeds weer omlijst door adembenemend natuurschoon. Door de schilderachtigeRaftsund stuurt het schip langs de Lofotenwand, en de smalle Trollfjord zal u als één van de hoogtepun-ten van de reis betoveren. Spectaculaire uitzichten bieden ook de bergketen ‘de Zeven Zusters’, de 'T-orghatten’ – met het gat in de rots en natuurlijk het 307 m hoge Noordkaap plateau. De cruise langs de                            ‘ 
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Noorse fjorden kunt u niet vergelijken met een “cruise Noorwegen”; de sfeer aan boord van de Hurtigru-ten postboot is ongedwongen en informeel, de hutten zijn eenvoudiger en het aantal bemanningsledenis niet zo groot. De natuurrijke, ongerepte Noorse kust is voor veel avonturiers één van de meest afwisselende bestem-mingen ter wereld, met fascinerende landschappen en Arctische wildernis van oneindige schoonheid.Niemand brengt u dieper in het hart van het ruige Noorse landschap dan Hurtigruten. Ook vandaag noggeldt de Hurtigruten postbootroute tussen Bergen en Kirkenes als de levensader van Noorwegen. Overmeer dan 2500 zeemijlen strekt de kust, die het schip in beide richtingen passeert, zich uit naar hetnoorden. Tot de hoogtepunten van de 12-daagse Noorse fjorden Cruise behoren de vaardige aanlegma-noeuvres in de pittoreske havensteden – 34 keer noordwaarts en 33 keer op de zuidwaartse route. Maritieme expertise sinds 1893: De meer dan 2.500 zeemijlenlange kust tussen Bergen en Kirkenes was reeds in de 19eeeuw een drukbevaren route, die gebruikt werd door grotestoomschepen. Toch waren de transportdiensten onregelmatigen onbetrouwbaar. De meeste schepen voeren alleen overdagen lagen ’s nachts aan de kade. De toenmalige regeringstreefde daarom naar een snelle verbinding tussen Trondheimen Tromsø/Hammerfest. Richard With, de eigenaar van de netopgerichte rederij VesteraalensDampskibsselskab ging deuitdaging aan. In 1893 zette Richard With zijn stoomschipVesteraalen in voor de eerste lijndienst langs de Noorse kust.With noemde deze belangrijke verbinding “hurtigruten” wat“snelle route” betekent. Ook nu nog, 127 jaar later, transpor-teert Hurtigruten vrachtgoed en passagiers. De Hurtigruten schepen zijn nog altijd onderdeel van hetleven in Noorwegen.
Het is de tocht op zich, die een zeereis met Hurtigruten zo uniek maakt. Anders danop de mondaine cruiseschepen spelen etiquette en strenge kledingvoorschriften bijHurtigruten geen rol. Het belangrijkste is dat u op een zo'n authentiek mogelijkemanier van de indrukwekkende Noorse natuur kunt genieten. En dat begint met uwpersoonlijk welzijn. U kunt een gezellige plek zoeken aan dek of een comfortabelestoel in de panoramalounge nemen. Van hieruit is het natuurschouwspel heel nabij,iets wat de grote cruiseschepen die Noorwegen slechts bezoeken veelal niet kunnenevenaren. Laat de weergaloze indrukken van het fascinerende land op u inwerken.Met Hurtigruten kunt u Noorwegen ontdekken, zoals u het zelf graag wilt. Daarbijkomt natuurlijk ook de culinaire variatie. Bij het ontbijt en de lunch kiest u uit een uitgebreid buffet metdiverse Scandinavische specialiteiten. Voor de kleine trek of tussendoor kunt u op ieder moment terechtin de cafetaria. En tot slot wordt u ’s avonds verwend met een heerlijk 3-gangenmenu – waar indien gewenst ook rekening wordt gehouden meteen bijzonder dieet of vegetarische maaltijden. U ziet, ookflexibiliteit maakt deel uit van de Noorse levenswijze! (Frans Haverschmidt – 201220)    Onze website

Bezoekt u s.v.p. eens onze vernieuwde website: www.oosterhou-terpost.nl  Hierop kunt u zowel de Nieuwsbrief als ook ons vereni-gingsblad Oosterhouter Post inzien en lezen.  Er is ook veel infor-matie over bestuur, agenda en natuurlijk ook over onze geschiede-nis. En vertel ons wat u ervan vindt.

tafels beursmiddagen
In het nieuwe jaar zijn op de beursmiddagen enkel tafels vrij voorde verhuur. Heb je interesse? Neem dan contact op met Cees Pijpers:ceespijpers@casema.nl 0162 432738Kosten voor leden € 3,- per keer. (€ 30- per jaar voor 10x een tafel.)Voor niet-leden € 5-, resp. € 50,-.

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) 
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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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Iets bijzonders Bijgaande kaart kwam ik tegen in de rondzendingen.Deze is uitgegeven door de PostzegelverenigingBreda bij haar 50-jarig jubileum in 1943 en voorzienvan een perfin met de initialen PZV 50. Wat mijvooral intrigeert is de tekst erop:”uw pijlen vastge-bonden houdt en ’t saam eendrachtig zijt”. Waaromis voor deze tekst (uit 1616) gekozen? Hij staat inhet verzamelde zangboek “Gedenckklanck” vanAdriaan Valerius, geboren in Middelburg rond 1575(het juiste jaar is onbekend). Hij was notaris in degemeente Veere, hoofd van de rederijkerskamer,later ook schepen en stadsraad. Hij overleed in 1625en werd in de Grote Kerk te Veere begraven. Eenjaar na zijn dood verscheen het genoemde boek,dat eigenlijk bedoeld was als een geschiedenis vande opstand tegen Spanje.  Maurits van Oranje Nassau volgde zijn vader, Willem van Oranje na diens dood in 1584 op als militairleider in de strijd tegen de Spanjaarden en boekte belangrijke overwinningen. In de noordelijke provinciesgroeide het vertrouwen dat Nederland met Gods hulp de oorlog zou winnen. Strijdbare geuzenliederenverkondigden deze boodschap keer op keer, bijvoorbeeld in "Waar dat men zich al keert (waar je ookkijkt") van de Zeeuw Adriaen Valerius uit 1616:                                      O Neêrland!, zo gij maar en bouwt op God den Heer altijd,                                      uw pijlen vastgebonden houdt en t’saam eendrachtig zijt,                                     zo kan u duivel, hel noch dood, niet krenken noch vertreên,                                     al waar’ ook Spanje nog zo groot, ja ’s werelds machten één.                             Is de tekst op de kaart van de Bredase Postzegelvereniging een vorm van stil verzet tegen de Duitsebezetting, zoals toen tegen Spanje?? Het was immers in 1943. Of is het een religieuze uiting? ”zo gij maaren bouwt op God den Heer altijd”. Wie weet! Volgend jaar bestaat deze vereniging 130 jaar. Ik ben benieuwd waarmee ze dan komen. Onze verenigingbestaat dan 50 jaar. Als u suggesties hebt om dat te vieren, laat het dan weten.r.k. 
2022 Het jaar van de tijger

 Elk jaar tussen 21 januari en 20 februari vindt ’s werelds grootste volksverhuizingplaats. Dat gebeurt tijdens de viering van het Chinese Nieuwjaar, wanneer hon-derden miljoenen Chinezen door China reizen om bij hun familie te zijn. ChineesNieuwjaar is het belangrijkste feest in China. Het is een eerbetoon aan de familie –de levenden en de doden – en aan de rijke tradities van het verleden. In tegen-stelling tot ons in de westerse wereld, verschieten de Chinezen niet al hun kruit inéén nacht om het nieuwe jaar in te luiden. In feite wordt het Chinese Nieuwjaarover 15 dagen uitgesmeerd. Dit jaar begint op 1 februari  het Chinese nieuwe jaar. De Chinese jaartelling heeft12 of 13 maanden, het hangt er namelijk vanaf of het een schrikkeljaar is. Iedere maand bestaat uit29 dagen. Zeven keer in de 19 jaar wordt er een 13e maand toegevoegd, dit is het schrikkeljaar. Iederjaar staat in het teken van een van de dieren in de dierenriem:  Rat, Os, Tijger,Konijn, Draak, Slang, Paard, Schaap/Geit, Aap, Haan, Hond, Varken. Dit jaar is dat de tijger. In de Chinese cultuur worden tijgers gezien als de bewakervan kinderen. Baby's dragen schoenen en mutsen met tijgermotieven ter bescher-ming tegen boze geesten. De tijger heeft grote leidersgaven en kan daarom veel bereiken in het leven. Alsje in het jaar van de tijger bent geboren, bijv. 1938-1950-1962-1974, ben jevindingrijk en heb je lol in nieuwe uitdagingen. Anderzijds is de tijger rusteloosvan aard en kan hij vreselijk uit zijn slof schieten. 
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Danewerk
 UNESCO heeft op 30 juni 2018 de handelsplaats Haithabu en de vesting Danewerk aangewezen alsWerelderfgoed. Op de 1e  verjaardag van deze aanwijzing, op 30 juni 2019,  werd dit gevierd op tal vanlocaties in de regio, o.a. door Deutsche Post met een speciaal stempel en verder met een Postzegelten-toonstelling over het Werelderfgoed, de Vikingen en Schleswig. Zo’n 1500 jaar geleden, begon de ‘Danen stam’ met de bouw van een ver-dedigingswerk van hun leef- en woongebied, het ‘Danewerk’. De plaatsHaithabu en het Danewerk zijn uitstekende overblijfselen van de Vikingentijd(8e-11e eeuw na Christus). Het handelscentrum Haithabu en de wallen vanhet Danewerk in het grensgebied tussen Scandinavië en het Europese vas-teland op het smalste punt tussen de Oost- en Noordzee, de zogeheten ‘-Schleswiger Landenge’, dwars door Schleswig-Holstein. Deze specifieke si-tuatie maakte intensieve handel en uitwisselingen tussen de regio's mogelijk. Haithabu was verbonden met het Deense vestigingswerk bestaande uitmuren, wallen en moerassen, dat diende als grensversterking, tegenFrankische-, Saksische- en Slavische indringers, werd door de eeuwenheen herhaaldelijk uitgebreid door Deense koningen. In deze grensregiobloeide Haithabu op en werd het centrale handels- en vervoersknooppuntin Noord-Europa. Hedeby (Haithabu) wordt voor het eerst vermeld in deFrankische kroniek (804) van Einhard, een geleerde die in dienst was van Karel de Grote.Het zou rond770 gesticht zijn. In 808 verwoestte de Deense koning Gudfred de Slavische nederzetting Reric, gelegenbij Wismar (D.), en volgens de Frankische kroniek nam hij de handelaren mee naar Haithabu om ze daar,dichter bij zijn land te hervestigen. In de periode dat de Vikingen op het hoogtepunt van hun machtstonden was Haithabu de grootste stad in het toenmalige Denemarken. Na verwoestingen door de Noorsekoning Harald Hardrada (1050) en een Westslavisch leger in 1066 werd Hedeby verlaten. Vandaag de dag is Haithabu een schoolvoorbeeld van een vroegstedelijk commerci-eel centrum. Het uitzonderlijk goed bewaard gebleven archeologisch materiaal dientals bron voor de wetenschap en als een vindplaats van veel belangrijke kennis overhet Vikingtijdperk. Grote delen van het Danewerk en heel Haithabu zijn inmiddels natuurgebied.  Desoorten en habitats (leefgebieden) die hier worden gevonden zijn zeldzame en duswaardevolle overblijfselen van een origineel natuurlijk landschap. Gras,  heide, te-midden van eiken bossen waren hier  oorspronkelijk wijdverbreid. Deze habitats zijn ontstaan omdatbossen en weilanden vroeger anders beheerd werden dan nu het geval is. Op het Danewerk en in Hait-habu zijn natuurbescherming en monumentenbescherming nauw verbonden door gemeenschappelijkeinstandhoudings-doelstellingen. Het ‘Danevirke Museum’ (er staan enkele gereconstrueerde gebouwen)wordt ondersteund door ‘SydslesvigskForening’, de belangrijkste culturele vereniging van de Deenseminderheid in Duitsland. In 2004 vierde de stad Schleswig, gelegen aan de rivier Schlei, een verjaardag. Hetwerd voor het eerst schriftelijk genoemd 1200 jaar daarvoor, oorspronkelijk onderde naam Haithabu. De geschiedenis van deze Vikingplaats is te zien in het museumHaithabu, dat in 1985 werd geopend en nu onder de paraplu van de StichtingSchleswig-Holstein Staats Museums valt. Een groot voordeel was de ligging aan dezuidoever van de Schlei en de nabijheid van de rivieren Treene en Eider. De vergaande Schlei was een directe verbinding met de Oostzee, Treene en Eider, deroutes naar de Noordzee. In de 9e en 10e eeuw werd de stad een handels-, haven-en ambachtelijke overslagplaats in Noord-Europa. In de 11e eeuw verhuisden de Schleswigers, die toen al het christendom beleden, naar de noordelijke oever van de Schlei, waar de huidige oude stadSchleswig werd gebouwd. De oude stad met de kathedraal heeft veel van zijnmiddeleeuwse karakter behouden. Schleswig is waarschijnlijk de meest onderzoch-te middeleeuwse stad in de Bondsrepubliek en dit verleden is gedocumenteerd in demusea van de stad in indrukwekkende tentoonstellingen. Ter gelegenheid van het1200-jarig bestaan gaf Deutsche Post een herdenkingspostzegel uit.       (Anna C. van der Maade – 190715)

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
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 REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956 

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 moestvóór 1 december 2021 betaald zijn! Hebt u dit nog nietgedaan dan 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 


