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Van de voorzitter
 Beste postzegelvrienden, Wat gaat het snel. Enkele weken geleden schreef ik nog dat er sneeuwverwacht werd maar nu zijn we toch echt aan het voorjaar begonnen.  Dezon laat zich veelvuldig zien en de bomen en struiken bloeien weer volop.Voor de liefhebbers van wandelen en fietsen is dit een prachtige tijd omer op uit te gaan. Dat betekent dan wel dat onze gezamenlijke hobby evenmoet wachten maar dat vind ik persoonlijk niet zo erg. In de avondurenis er altijd weer wat tijd te vinden om weer even lekker te postzegelen. Ik heb van enkele leden gehoord dat sommige andere leden ernstig ziekzijn en daarom niet meer naar de bijeenkomsten kunnen komen. Vanafdeze plaats wens ik u veel sterkte en hopelijk een spoedig herstel. De algemene jaarvergadering in april verliep vlotjes en zonder verrassin-gen. Het bestuur gaat verder in dezelfde samenstelling als voorheen. Dekascontrolecommissie heeft de boeken goedgekeurd en het bestuur ge-dechargeerd voor het afgelopen boekjaar. We beginnen dus aan een nieuwverenigingsjaar met veel activiteiten en we denken alvast vooruit naar het volgende jubileum in 2023,dan bestaat de O.V.V.P. 50 jaar!!!! De eerstvolgende ledenbijeenkomst bij camping “ ’t Haasje” is op woensdag 11 mei. Op deze avondweer de grote voorjaarsloterij met veel leuke prijzen. Neem gerust uw echtgenote, vriend of vriendinmee, dan maken we er samen een gezellige avond van. Tot binnenkort. Uw voorzitter,Peter Hendrickx    

Onze leden
 Op 23 maart 2022 heeft dhr. G. Damen uit Raamsdonksveer zich aangemeld als nieuw lid. Welkomin onze vereniging. We wensen je veel postzegelplezier. 

Let op
 DE LEDENBIJEENKOMST EN VEILING IN MEI VINDEN PLAATS OP WOENSDAG 11 MEI I.P.V.18 MEI.  ER IS DAN OOK EEN GROTE LOTERIJ! 
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Verslag ledenbijeenkomst 16 maart 2022
 Er was deze keer een extra tafel aanwezig met allerlei materialen, oude catalogi en vakliteratuur, gekre-gen van enkele leden. De opbrengst was voor de vereniging. Diverse leden hebben lekker zitten snuffe-len in die spulletjes. Om 20.00 uur begroette de voorzitter de 40 aanwezigen. Hij had enkele mededelingen:- In februari 2023 bestaat onze vereniging 50 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Het bestuur wileen “feestcommissie” benoemen die gaat bekijken hoe we dat kunnen doen. De vraag van de voorzitterwas of er leden zijn die zich voor deze commissie beschikbaar willen stellen. Opgeven kan bij Peter of Rien.- Op 20 april is er de jaarvergadering. Peter en Cees zijn aftredend, maar stellen zich herkiesbaar. Te-genkandidaten kunnen zich melden tot eind maart bij de secretaris. Dan is ook de jaarrekening 2021 aande orde. De jaarrekening kan worden opgevraagd bij de penningmeester. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Hierna volgde veiling 468 met 150 kavels, gevolgd door de afrekening. Er was een redelijke opbrengst.Deze keer waren er veel zogenaamde “wereldstockboeken” die nagenoeg allemaal van eigenaar verwis-selden. Bij de lottodeelnemers was – evenals de vorige maand – Martin den Dekker degene die het dichtstde opbrengst benaderde. In de pauze werden we getrakteerd op een warme snack. Dat gaat er altijd wel in. Om ongeveer 22.00 uur ging de laatste deelnemer naar huis. 

 Bij de voorkant
 Op 16 februari 2022 werd officieel de speeltuin in het Slotparkgeopend. De speeltuin is bedoeld voor kinderen,tot 12 jaar, ookals zij een beperking hebben. De voorbereidingen begonnen al in 2020. Vier ontwerperskregen van de gemeente  de opdracht om een speeltuin teontwerpen. Zij moesten rekening houden met de toegankelijk-heid, favoriete speelelementen van kinderen en de locatie (hetSlotpark) en de speeltuin moest bestaan uit natuurlijke elemen-ten. In juli werden de vier speeltuin-modellen gepresenteerd,met een speciale enquête voor kinderen. Zij konden in dezeenquête aangeven wat zij leuk en wat zij minder leuk vindenin/van ieder ontwerp en ook tips meegeven. Naast de inbrengvan de kinderen beoordeelde de gemeente de speeltuin-model-len ook op verschillende voorwaarden zoals de kwaliteit en deprijs. Maar liefst 217 kinderen vulden de enquête in! De ge-meente heeft op basis van de inbreng van de kinderen en devoorwaarden zoals kwaliteit en prijs gekozen voor het huidigemodel. Kinderen kunnen hier klimmen, glijden, schommelen,draaien, balanceren en duikelen. Ook zijn er zandspeelplekkenen muziekspellen. De speeltuin bestaat uit vijf losse toestellen, die samen een geheel vormen. Elk toestel is vernoemd naaréén van de 5 (voormalige) slotjes; Borssele, Beveren, Limburg, Brakestein, en Spijtenburg. De openstructuur met netten, kabels en bruggen en de ondergrond van zand nodigt uit tot spelen. Door de opzetvan de toestellen zijn alle kinderen enigszins spelend met elkaarverbonden. Bij de speelplek staan een aantal bankjes speciaalvoor ouders, verzorgers, opa’s en oma’s. Zodat ook zij kunnengenieten van het plezier dat hun (klein)kinderen beleven in despeeltuin. Dankzij de houten toestellen en het zand gaat despeeltuin mooi op in de natuur en omgeving van het Slotpark.De bedoeling is dat er tijdelijk horeca bij de ingang komt.r.k ******************************************************************************************   
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 Nico Stege - 40 jaar lid
 Op 29 juni 1982 werd Nico Stege uit Made lid vanonze vereniging. Daarmee is hij de 27ste  die 40 jaarof langer lid is. Hij stelt zichzelf aan u voor. Ik ben gehuwd -  al 41 jaar – en wij hebben 3 kinde-ren en 4 kleinkinderen. Ik kom uit Groningen en benlater voor mijn werk in 1980 naar Geertruidenbergverhuisd, waar wij 30 jaar hebben gewoond. Toen dekinderen niet meer thuis woonden zijn we verhuisdnaar Made. Vorig jaar ben ik met pensioen gegaan, nadat ik met veel plezier 40 jaar op de Amercentrale in Geertrui-denberg had gewerkt. Ik was 7 jaar toen ik begon met het verzamelen van postzegels. De eerste zegels die ik kreeg waren 3zegels van Paraguay. Langzamerhand werd de verzameling groter en het werd uitsluitend Nederland enoverzeese gebieden. Inmiddels ben ik ook zegels van het Deutsches Reich gaan verzamelen. Ik  neem deel aan de rondzendingen, maar door mijn werk in de continudienst was ik niet vaak op debijeenkomsten. Ik hoop wel deze nu vaker te bezoeken. Mijn hobby's zijn: veel fietsen , motorrijden en verre reizen maken.

        

Verslag ledenbijeenkomst 20 april 2022
 - Iets na 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en heette iedereen welkom. Allereerst werd erdoor de kascontrolecommissie verslag uitgebracht over het financiële beheer van het afgelopen jaar. Erwas veel lof over de wijze waarop onze penningmeester onze financiën beheert en de jaarrekening werddan ook onder applaus goedgekeurd. Aan het bestuur werd decharge verleend - Daarna werden de heren Van der Linden en In 't Groen de kascontrolecommissie bedankt voor hun inzeten werd ter vervanging van de heer Van der Linden de heer Van Gorkom benoemd. Reserve is de heerCantineau. - De voorzitter riep de vergadering vervolgens op om ideeën in te leveren voor het jubileum volgend jaar.Tevens werd het nieuwe lid van de vereniging, de heer Damen, welkom geheten. - Onze voorzitter en vicevoorzitter zijn dit jaar aftredend en hebben zich bereid verklaard om hun functienog een termijn te blijven uitoefenen. Er waren geen tegenkandidaten zodat beide heren onder applausweer werden benoemd. - Een extra punt van aandacht: de volgende ledenbijeenkomst is op 11 mei a.s. dus niet op 18 mei. - Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. - Hierna volgde veiling 469  met 150 kavels gevolgd door de afrekening. De lotto werd gewonnen doorCees Pijpers. - Om ongeveer 22.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten. *****************************************************************************************
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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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Een briefkaart van een installateur tevens hoofd-onderwijzer uit Drimmelen
 Bij het verzamelen van briefkaarten is niet alleende kaart op zich belangrijk en interessant, maar ookde postale gegevens en het verhaal op de briefkaart.Als voorbeeld van dit laatste zie afbeelding 1. Dezebriefkaart is verstuurd op 8 april 1876 van Drimme-len via Rotterdam naar Deventer. De kaart is voor-zien van het naamstempel “Drimmelen” in groteskeletters. (vertrekstempel) In Drimmelen was in dietijd een hulpkantoor gevestigd in de Dorpstraat.De kaart is gestempeld in de trein van Antwerpennaar Rotterdam en vervolgens doorgestuurd naarDeventer waar een dag later het aankomststempelis geplaatst. De stempeling is in overeenstemmingmet de geldende voorschriften. De tweede briefkaart (afbeelding 2) is eveneensbedrukt met het naamstempel “Drimmelen”. Destempeling van de zegel heeft ook plaatsgevondenin de trein van Antwerpen naar Rotterdam op 13april 1876. Het treinstempel is ook in de linkerbenedenhoekgeplaatst. Dit gebeurde omdat hetzelfde stempel opde zegel niet duidelijk leesbaar was. Links boven inde hoek is het aankomststempel van het postkan-toor in Deventer geplaatst. (datum: 14 april 1876)Ook deze stempeling is in overeenstemming met detoen geldende voorschriften. Beide kaarten zijn bijzonder in relatie met elkaar.Ze zijn namelijk door dezelfde persoon verzondennaar de Koninklijke Tapijtfabriek in Deventer.Schrijver is Johannes Blankenbijl. De tekst op deachterzijde van de 1e kaart luidt: Weledele Heer!Verzoeke vriendelijk, zoo spoedig mogelijk, stalenvoor een vloerkleed voor eene kamer, waarvan deafmetingen zijn 3,95 à 4,37 meters juist, rood enzwart met bloemen, degelijk gehalte en opgave watzoo’n kleed kosten kan en hoeveel m2  noodig is.BlankenbijlInstalateur Op zich is deze kaart tekstueel niet bijzonder. Dekaart krijgt pas betekenis wanneer men de tekst opde 2e kaart leest. Vijf dagen na de 1e verstuurtBlankenbijl de 2e.(13 april 1876) Blijkbaar was erhaast geboden. Hij schrijft:Hoogelijk verwondert het mij de gevraagde stalen(rood met zwarte bloemen) nog niet van u ontvan-gen te hebben. Zeer aangenaam zoude het mij zijndezelve spoedig te ontvangen stalen voor een ta-pijtkleed (rood met zwart geen strepen). In de hoopdat u ze dadelijk af zult zenden. Met achting.BlankenbijlHoofdonderwijzer Drimmelen N. Brabant    

Wat opvalt is de ondertekening. Beide kaartenworden met de naam Blankenbijl ondertekend. Opde 1ekaart plaatst hij als beroep “Instalateur” en opde 2ekaart: “Hoofdonderwijzer Drimmelen N. Bra-bant”. Hij veronderstelde wellicht dat de laatstefunctie wat meer indruk zou maken op de tapijtfa-briek in Deventer. Jammer genoeg is niet te achter-halen of dat ook gelukt is. Johannes Blankenbijl was van 1853 tot 1878hoofdonderwijzer op de dorpsschool in Drimmelen.Deze functie was blijkbaar financieel niet toereikendom van te leven. Hij moest er een baantje bij nemen! Tot slot moet worden vermeld dat deze beidebriefkaarten hetzelfde lijken maar dat bij naderebestudering niet zijn. De kaart verstuurd op 8 april1896 wordt in de catalogus (Geuzendam 8e editie2008) gecatalogiseerd als briefkaart nr. G 7-z-2 ende briefkaart die 5 dagen later wordt verzonden (13april 1876)  als kaart G  7-z-1.Het verschil is onder andere te zien in de hoek vande omranding links boven. Op de 1e briefkaart iseen kleine inkeping in de omranding te zien in te-genstelling tot de 2e briefkaart. Gerard Beckers
          Afbeelding 1Briefkaart verstuurd door Johannes Blankenbijl op8 april 1876 vanuit Drimmelen via Rotterdam naarDeventer
          Afbeelding 2Dezelfde Blankenbijl stuurt 5 dagen later, op 13april,  een 2e kaart  naar de tapijtfabriek in Deven-ter, nu in zijn hoedanigheid als hoofdonderwijzervan de Drimmelense dorpsschool. 
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speelt een grote rol bij het duikproces. In de darmenvan de potvissen ontstaan witte klonten die ookuitgescheiden worden en bekend staan onder denaam amber. Deze zeer kostbare stof wordt gebruiktin de parfumindustrie en specerijhandel. Vlees enbotten leverden, na gekookt te zijn, de traan op diein vaten werd opgeslagen en aan het eind van hetvangstseizoen naar de thuishaven werden gebracht.Het centrum van de handel was New Bedford, Nan-tucket, in het noordoosten van Amerika. Tanden enbotten van de potvis werden in de vrije uren doorde matrozen bewerkt. Vooral in de tanden werdenprachtige voorstellingen gekerfd en bij thuiskomstuitgedeeld. De bewerking heet in het AmerikaansScrimshaw (Afb.8). Verder werden deegradertjesgemaakt van de botten en tanden (Afb.9). Vaakhadden hoofdmannen van de eilandbewoners eenhalsketting van potvistanden (Afb.10). Er is zelfseen eiland dat de vorm heeft van een potvis, St.Kitts (Afb.11). Profeet Jonas uit een bijbelverhaalwordt opgeslokt door een potvis (Afb.12). In detweede helft van de twintigste eeuw merkte demensheid toch wel op dat het slecht gesteld wasmet de walvispopulatie wereldwijd. Verbod opwalvisvangst heeft de behoorlijk uitgedunde popu-latie van de potvis weer goed gedaan. En zat u ookrond 2000 aan de buis gekluisterd toen de acteurPatrick Stewart, de Star Trek Enterprice kapitein, inde huid kroop van de waanzinnige kapiteinAhab. Een meesterrol in de verfilming van MobyDick. Steeds vaker ontdekt de wetenschap dat denatuur heel goed zonder de mens kan, maar de mensniet zonder natuur. Walvisachtigen blijken een groterol te spelen bij het opslaan van CO2. Dus: laat levendie walvisachtigen.

 Door: Wim van der Veeken, cultuurhistoricus Als er één walvisachtige tot de verbeelding spreektdan is dat wel de potvis met de wetenschappelijkenaam Physeter macrocephalus ook wel aangeduidmet Physeter catodon (Afb.1). De potvis behoort totde familie van de Physeteridae en kent nog tweesoortgenoten: de dwergpotvis (Afb.2) en de kleinstepotvis. Deze vallen in het niet bij hun grote soort-genoot. De potvis, ook wel de koning van de zeegenoemd, heeft de grootste hersenen van alle die-ren. Tevens is hij of zij de grootste tandwalvisach-tige. Het mannetje kan een lengte bereiken vantwintig meter. De kop van de potvis beslaat eenderde van de totale lengte. Potvissen komen in allewereldzeeën voor maar niet in de poolgebieden. Zejagen op diepzee-inktvissen, grote vissen en zijnverzot op de reuze-pijlstaartinktvis die samen metzijn tentakels vaak tot vijftien meter groot is (Afb.3).Op diepten van duizend of tweeduizend meter speeltzich de strijd af want de pijlstaartinktvis geeft zichniet zo maar gewonnen. De Amerikaanse schrijverHerman Melville schreef zijn roman Moby Dick metachtergronden over de potvisvangst en een span-nend verhaal hoe de gekke kapitein Ahab een per-soonlijke vete uitvecht met een gigantische wittepotvis (Afb.4). Uiteindelijk gaat het schip naar dehaaien samen met de kapitein. Er is maar eenoverlevende die het na kan vertellen. De potvis waseen geliefde prooi die zich niet zonder slag of stootgewonnen gaf (Afb.5). De potvis leverde diversegrondstoffen waaronder de walvistraan (Afb.6). DeEngelse term voor de potvis is Sperm Whale omdatmen dacht dat de zaadproductie werd opgeslagenin de grote kop (Afb.7). De olieachtige substantie
                     Afbeelding 1                                                Afbeelding 2

 
                  Afbeelding 3                    Afbeelding 4                                  

WALVISACHTIGEN DEEL 1: DE POTVIS 
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  Afbeelding 5                    Afbeelding 6  
                      Afbeelding 7               

 Afbeelding 8     

   Afbeelding 9                    Afbeelding 10        

              Afbeelding 11                         Afbeelding 12
***********************************************************************************

 Moskva
 Op deze postzegel uit Oekraïne staat de Moskva afgebeeld,een Russische oorlogsschip van 186 meter lang en een capa-citeit voor ongeveer 500 bemanningsleden. Op 14 april is ditschip gezonken. Volgens Oekraïne door hun raketten; volgensRusland door een  brand. Eind februari lag dit schip bij het Oekraïense piepkleine (17ha)Slangeneiland in de Zwarte Zee, dat door 13 grenswachtenwerd verdedigd. De Russische marine sprak hen toe: "Dit iseen Russisch schip. Ik stel voor dat jullie je wapens inleverenen capituleren. Zo niet, dan zal ik het vuur openen. Hebben jullie dat begrepen?" Het antwoordwas: "Krijg de klere." Vandaar de militair op de postzegel met opgestoken middelvinger. Het eilandwerd beschoten en de grenswachten werden gevangen genomen. 
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"DUBBELTJESTAFEL"Op de meibijeenkomst zijn er geen "dubbeltjesboeken" aanwezig i.v.m. de loterij.

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

1 Oostenrijk blok formule 1 g 5,00

2 Nederland stockboek g 5,00

3 Wereld doos afgeweekt g 3,00

4 Nederl.Overzee Davo album met extra g 10,00

5 Nederl/Australie stockboek g 5,00

6 Belgie stockboek p/g 10,00

7 Italie/Z.Afrika zegels en brieven g 5,00

8 Motief stockboek bloemen g 5,00

9 Diversen 6 stockboekjes en blokken p/g 28,00 2,00

10 Nederland 1947 nr 490-499 p 12,00 2,00

11 Nederland 1940 nr 356-377 p 187,00 35,00

12 Nederland 1940 nr 356a-d p 120,00 20,00

13 Nederland 1953 nr 601-616 p 61,00 10,00

14 Nederland 1952 nr 578-600 p 155,00 27,50

15 Duitsland diversen in stockboekje g 300,00 15,00

16 Berlijn nr 68 g 190,00 30,00

17 Berlijn nr 69 g 190,00 30,00

18 Berlijn nr 70 g 230,00 35,00

19 Berlijn nr 74 g 55,00 8,00

20 Faroer stockkaart g 3,00

21 Albanie stockkaart g 2,00

22 Vaticaan/S.Marin 2 stockkaarten g 5,00

23 Rusland/Litouwen 2 stockkaarten g 3,00

24 Europa Album noord-oost g 10,00

25 Polen 2 series p 2,00

26 Diversen Album Duitsland 3,00

27 Frankrijk stockboek g 5,00

28 Nederland stockboek 66 series p 275,00 12,00

29 Antillen stockboek 74 series p 345,00 45,00

30 Nederland stockboek 43 series p 12,00

31 Oud Duitsland stockboekje g 800,00 50,00

32 D.D.R. stockboekje 1950-1974 p/g 335,00 15,00

33 Nederland stockboekje 90 series p 188,00 10,00

34 Nederland 600 toeslagzegels g 8,00

35 Nederland stockboek 225 series p 500,00 15,00

36 Surin/Antillen stockboek 113 series p/g 10,00

37 Bund/Berlijn samendrukken etc p/g 12,00

38 Bund/Saar/Berlijn stockboek g 16,00

39 Bund/Berl.DDR stockboek g 15,00

40 Nederland stockboek 1944-1983 p 1.100,00 125,00

41 Zwitserl/G.Gouv. 2 stockkaarten p/g 6,60

42 Diversen grote doos albums etc 5,00

43 Duitse Rijk nr 1 (mooi stempel) g 140,00 14,00

44 Duitse Rijk nr 97 A II g 130,00 13,00

45 Duitse Rijk nr 260 g 110,00 11,00

46 Saarland nr 255-259 g 500,00 70,00

47 Berlijn nr 17 g 160,00 20,00

48 Berlijn nr 18 g 500,00 75,00

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

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

Veiling  470  11 mei 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 Berlijn stockkaart veel series p 70,00 6,00

52 D.D.R. stockkaart veel series p 60,00 5,00

53 Bund 2 kaarten tussen nrs 160-246 p 1,00

54 Bund blok 2 p 32,00 1,00

55 Bund 2 kaarten tussen 270-372 p 1,00

56 Roemenie 2 stockkaarten p 1,00

57 D.D.R. stockboekje p/o 1,00

58 D.D.R. stockboekje p/o 1,00

59 Bund stockboekje blokken p 1,00

60 Diversen 3 poststukken g 1,00

61 Aland Safe album 1984-1993 p 166,00 20,00

62 Duitse Bezetting diversen 1914-1918 p/o/g 536,00 25,00

63 Zwitserland Collectie 1860-1959 p/o/g 2.350,00 40,00

64 Nederland Mooi Ned. 15 blokken g 85,00 8,00

65 Oostenrijk diversen tot 1948 p/o/g 5,00

66 Polen diversen tot 1948 p/o/g 10,00

67 Hongarije diversen tot 1948 p/o/g 10,00

68 Vaticaan Jaarboek 1989 p 10,00

69 Vaticaan Jaarboek 1990 p 10,00

70 Duitse Rijk stockboekje samendrukken p/o/g 225,00 10,00

71 Faroer Lindneralbum 1975-2004 p 915,00 50,00

72 Wereld stockboek incl. misdruk p/g 5,00

73 Duitse Bezetting Servie port 1-8 p/o 25,00 2,60

74 Duitse Bezetting Servie 94-98+99-107 p 39,00 4,00

75 Duitse Bezetting Servie 71-81 p 20,00 2,00

76 Duitse Bezetting Servie nr 54 Type 1-4 p 106,00 12,00

77 Duitse Bezetting Servie 46a/49a,58-61,66-70 p 38,00 4,00

78 Duitse Bezetting Servie nr 1-15 met keur p/o 75,00 8,00

79 D.D.R. nr 300-314 g 95,00 10,00

80 D.D.R. nr 273-274 g 30,00 3,00

81 Diversen Michel cat. West europa zgan 5,00

82 Diversen Michel cat. Zuidoost Azie zgan 5,00

83 Diversen Michel cat Oost Afrika zgan 5,00

84 Diversen Michel cat. Middel.zee landen zgan 5,00

85 Diversen Zumstein cat. Zwitserland zgan 5,00

86 Diversen St.Gibbons Cat. G.Br. 2020 zgan 5,00

87 Diversen stockboek Gr.Britt. 64 blz. zgan 5,00

88 Diversen 2 stockboeken zw. Bladen 2,00

89 Diversen Leuchtturm Loupe+lineaal 2,00

90 Diversen Leuchtturm watermerkzoeker zgan 5,00

91 Diversen Michel cat. Oost Afrika 2021 zgan 5,00

92 Diversen 2x Michel cat. West Afrika zgan 5,00

93 Diversen Michel cat. Zuid Afrika zgan 5,00

94 Diversen 2x Michel cat. Australie zgan 5,00

95 Diversen Michel cat. China 2020 zgan 5,00

96 Diversen St.Gibbons Cat. G.Br. 2018 zgan 5,00

97 Diversen stockboek 16 bladen+loupe 2,00

98 Diversen 2 stockboeken zw.bl.+loupe 2,00

99 Diversen dik Lindner stockboek 60 blz 3,00

100 Gr.Brittannie stockboek 32 bladen zgan 5,00

Veiling 470  11 mei 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

101 Ned.Overzee 5 kaarten diversen o/g 3,00

102 Ned. Indie nr 23-30+31-37 g 140,00 18,00

103 Ned. Indie nr 216+228-229+239-240 p 27,50 4,40

104 Ned. Indie nr 290-292 (2x) o/g 43,00 5,20

105 Ned. Indie nr 180,211/16,226/27,298 etc o/g 32,00 3,20

106 Ned. Indie nr. 337-346 o 120,00 20,00

107 Duitse Rijk nr 351-354 Nothilfe g 100,00 10,00

108 Duitse Rijk nr 375-377 Nothilfe g 22,00 3,00

109 Duitse Rijk samendruk K11 g 50,00 6,00

110 Diversen 14 lege stockboeken 2,00

111 Wereld stockboek allerlei p/g 80,00 8,00

112 Wereld stockboek allerlei 4,00

113 Nederland stockkaart g 35,00 3,00

114 Nederland stockkaart g 370,00 25,00

115 Nederland stockkaart g 215,00 10,00

116 Motief Cept 1982 op stockkaart p 58,00 3,00

117 Nederland Dienst op stockkaart p 17,00 3,00

118 Nederland 50 pers. zegels op kaart g 5,00

119 Nederland 2 velletjes uit 2012 g 28,00 5,00

120 Nederland 40 FDC's in importa album 4,00

121 Nederland 4 series g 30,00 6,00

122 Polen/Griek/Zwi stockboek   g 5,00

123 Nederland 4 blokken + 1 enveloppe p/g 38,00 10,00

124 Nederland 4 herdenk.enveloppen KLM bes 5,00

125 Nederland FDC nr 38 bes 25,00 2,60

126 Nederland 2233-2242 Kon.familie p 11,00 4,00

127 Nederland 2272-2281 Kon.familie p 11,00 4,00

128 Nederland 2252-2261 water p 10,00 4,00

129 Nederland landschappen p 10,00 4,00

130 Nederland 2352-2361 world press p 9,00 2,00

131 Rusland/Nederl. stockboek g 3,00

132 Rusland stockboek p/g 4,00

133 Nederland stockkaart o/g 150,00 6,00

134 Nederland stockkaart g 150,00 5,00

135 Nederland stockkaart p 110,00 4,00

136 Nederland 141-143+212-219 p/g 76,00 6,00

137 Motief Cept op stockkaart p 125,00 5,00

138 Nederland 2 velletjes uit 2012 g 28,00 5,00

139 Nederland 3632-3641 natuur g 5,00

140 Nederland 2 vrachtbrieven 1905/1908 4,00

141 Nederland nr 34-44 g 178,00 25,00

142 Nederland nr 45-46 g 50,00 7,00

143 Nederland nr 47 g 175,00 25,00

144 Nederland nr 49 kroning g 150,00 22,50

145 Nederland nr 84-86 g 70,00 10,00

146 Nederland nr 82-83 p 32,00 5,00

147 Nederland nr 132-133 g 26,50 4,00

148 Nederland Collectie in 3 albums t/m 1994 p 600,00 30,00

149 Nederland Davo album automaatboekjes 10,00

150 Nederland Davo album postzegelboekjes 10,00

TOTAAL 1.605,60

Veiling 470  11 mei 2022
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 "DUBBELTJESTAFEL"Op de junibijeenkomst liggen de volgende boeken ter inzage:Nederland - Nederlandse kolonies - Indonesië - België - Duitsland - DDR - Berlijn - Duitse statenNoorwegen - Zweden - Denemarken - en Finland.

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

1 Curacao nr 71-71a+72-72a g 40,00 7,00

2 Ned.Indie Luchtpost 6-12+14-17 g 17,25 2,20

3 Ned.Indie Luchtpost 13 p 50,00 8,00

4 Ned.Indie Port nr 3 z.gom o 30,00 5,00

5 Ned.Indie Port nr 4 g 30,00 5,00

6 Duitse Rijk samendruk K23 g 35,00 4,00

7 Duitse Rijk samendruk W47 p 40,00 5,80

8 Duitse Rijk samendruk S36 o 24,00 3,20

9 Bund/Berlijn diversen op 13 stockkaarten o/g 5,00

10 Nederland PZB en combinatie in map p 120,00 5,00

11 Nederland Vel 2104-2113 p 10,00 4,00

12 Nederland 4 series modern g 35,00 5,00

13 D.D.R. stockboek g 5,00

14 Nederland vel 2065-2077 p 11,00 4,00

15 Nederland vel 2285-2294 p 11,00 4,00

16 Nederland vel 2752-56 Suriname p 19,20 5,00

17 Nederland vel 2842-44 Zuidafrika p 19,20 5,00

18 Nederland vel 2957-2966 p 20,00 5,00

19 Nederland vel 2925-2934 p 20,00 5,00

20 Nederland vel 2915-2924 p 20,00 5,00

21 Nederland nr 95 p 48,00 8,00

22 Nederland nr 96 o 20,00 3,40

23 Nederland nr 97 o 40,00 6,00

24 Nederland nr 98 o 70,00 10,00

25 Nederland nr 99 g 55,00 8,00

26 Nederland nr 100 g 45,00 7,00

27 Nederland Davo album 1852-1982 g 350,00 17,50

28 Duitsland Davo album 1970-1990 p/g 300,00 10,00

29 Frankrijk stockboek p/g 7,00

30 Oost Europa stockboek p/g 3,00

31 D.D.R. 256-259 g 75,00 8,00

32 D.D.R. 286-288 g 150,00 15,00

33 D.D.R. 282-283 g 45,00 5,00

34 D.D.R. 261-270 g 150,00 15,00

35 D.D.R. 453-458+577-585 Type A p 56,00 6,00

36 D.D.R. 362-379 p/o 45,00 5,00

37 Duitsland Bund 121-122 p/o 50,00 5,00

38 Duitsland Bund 141-142 p/o 35,00 3,60

39 Duitsland Bund 139-140 p/o 75,00 7,60

40 Duitsland Bund 117-120 p/o 55,00 5,60

41 Duitsland Bund 113-115 p/o 45,00 4,60

42 Duitsland Bund 111-112 p/o 40,00 4,00

43 Sovjet Zone Thuringen blok 3AX p 20,00 2,00

44 Nederland nr 2 paartje g 180,00 15,00

45 Nederland series uit 1940-1945 p 68,00 5,00

46 Nederland series uit 1945-1949 p 108,00 8,00

47 Nederland series uit 1935-1940 g 86,00 7,00

48 Nederland series uit 1941-1948 p 72,00 6,00

49 Motief Ruimtevaart stockboek g 2,00

50 Japan stockboek 700 zegels g 5,60

Veiling 471  15 Juni 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

51 Ned.Overzee stockboek g 5,00

52 Nederland FDC 99-248 in 2 albums o/b 5,00

53 Nederland FDC 249-372 in 2 albums o/b 5,00

54 Suriname 187 FDC's in 2 albums onb 6,00

55 Antillen 182 FDC's in 2 albums onb 6,00

56 Wereld div FDC's in klein album o/b 2,00

57 Wereld doos 9 stockboek g 12,50

58 Diversen 2 lege stockboeken zw.bl. 3,00

59 Diversen 4 lege stockboeken wi.bl. 3,00

60 Polen stockboek g 3,60

61 Motief dieren/vogels stockboek g 1,00

62 D.D.R. stockboek g 1,60

63 Motief Sport 2 stockboekjes g 2,60

64 Polen stockboek g 1,60

65 Motief koetsen etc stockboekje g 1,00

66 Motief bloemen etc 2 stockboekjes g 2,00

67 Motief Sport 2 stockboekjes g 2,00

68 Diversen 2 lege stockboeken wi.bl. 1,50

69 Nederland Jaarcollecties 1990-1991 p 2,00

70 Nederland 332-345+956-958 p 48,30 4,60

71 Nederland 332V-337V 4 blok p 16,00 1,60

72 Nederland 602-606 o 28,00 2,60

73 Nederland 607-11+617-35+702-06 p 76,40 7,40

74 Nederland 707-11+738-51 p 60,50 6,00

75 Nederland blok 854,M261,1313 p 37,60 3,40

76 Nederland 973-7,1077-2,1320,2077-2 p 20,30 2,40

77 Nederland kerst 1992,95,99,2000,2002 p 58,00 5,00

78 Nederland 7 kinderblokken 1975-1981 p 23,80 3,40

79 Nederland 10 kinderblokken 1983-1992 p 39,90 4,00

80 Nederland 7 kinderblokken 1992-1998 p 46,20 4,60

81 Nederland 2566-7,2577/92,V2593-02 p 43,00 4,60

82 Nederland stockboek p/g 12,50

83 Nederland diverse frankeringen 1,00

84 Engeland stockkaart the Queen g 2,00

85 Wereld/Europa stockboek g 6,40

86 U.S.A. Celebrate 1930S-1940S p 5,00

87 Diversen leeg Lindner stockboek 5,00

88 Diversen leeg stockboek bruin 5,00

89 Diversen leeg Linder album 1,00

90 Wereld stockboek p/g 3,00

91 Brazilie/Colomb stockboek p/g 3,00

92 Amerika stockboek g 3,00

93 Wereld stockboek p/g 3,00

94 Nederland stockkaart g 5,00

95 Nederland stockkaart   g 4,00

96 Nederland stockkaart g 4,00

97 Nederland kaart 2 velletjes g 5,00

98 Nederland brief uit 1883 4,00

99 Nederland Dienstzegels p 4,00

100 Nederland kaart beleef de natuur g 5,00

Veiling 471  15 Juni 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

101 Nederland maximumkaarten 1/210 3,00

102 Nederland 50 FDC's in mappen 4,00

103 Motief kaart CEPT zegels p 5,00

104 Nederland kaart 2 velletjes g 5,00

105 Nederland stockkaart p/g 40,00 4,00

106 Faroer kaart 15 series p 3,00

107 D.D.R. stockboek g 5,00

108 Wereld stockboek g 5,00

109 Motief dieren/bloemen stockboekje g 2,60

110 Nederland Port 1-2 g 35,00 6,00

111 Nederland Roltanding 94-97 o 60,00 10,00

112 Nederland 270-277+279-282 g 70,00 7,60

113 Nederland 346-349 o 550,00 60,00

114 Nederland V886-888 Amphilex o 75,00 12,50

115 Nederland 601-616 (1953) p 61,50 6,00

116 Nederland Vel 2325-2334 Kunst p 6,00

117 Nederland Kon.Familie vellen 1-3 p 6,00

118 Nederland Mooi Ned. Verzamel 1+2 p 3,00

119 Nederland Mooi Ned. Verzamel 7+8 p 3,60

120 Nederland 941-958 in blokken van 4 p 104,00 10,00

121 Nederland 2001 Jaarcollectie vellen p 120,00 10,00

122 Nederland 350-355 zomer 1940 p 43,00 7,00

123 Nederland 474-489 Wilhelmina p 168,00 30,00

124 Nederland 500-512 (1948) p 19,50 3,00

125 Nederland stockboek 1945-2000 p 300,00 5,00

126 Nederland stockboek 1988-1994 p+g 450,00 8,00

127 Frankrijk boek speciale uitgiften etc. g 3,00

128 Belgie blok 15 p 36,00 5,00

129 Portugal map met 30 blokken/mapjes p 250,00 8,00

130 Griekenland stockboek g 5,00

131 Wereld stockboek g 5,00

132 Wereld stockboek g 5,00

133 Nederland stockboek g 1,00

134 Wereld stockboek g 5,00

135 Wereld dik stockboek g 10,00

136 diversen 31 herdenkingsenveloppen onb 3,40

137 diversen leeg stockboek 5,00

138 Wereld 5 kleine stockboekjes 2,00

139 Zwitserland dik stockboek 10,00

140 Wereld 5 kleine stockboekjes 2,00

141 diversen leeg DAVO blokken/zegels 10,00

142 USA/Monaco stockboek met poststuk 3,00

143 Wereld stockboek met zilveren zegel 3,00

144 Wereld stockboek met poststuk 5,00

145 Wereld stockboek 3,00

146 Duitsl. Fra.Zone Wurttemberg 28-37 g 240,00 40,00

147 Duitse Rijk serie 158-176 g 75,00 8,00

148 Belgie serie 126-128 o 85,00 8,00

149 Nederland serie 556-560 kerken p 90,00 13,00

150 Nederland serie 356-376 tralie p 190,00 25,00

TOTAAL 926,70

Veiling 471  15 Juni 2022  
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           INDOOR
SPEELPARADIJS

HEERLIJK SMULLEN IN 
DE PROEFTUIN

Tuincentrum Oosterhout    Damweg 7    

4905 BS Oosterhout    www.tuincentrumoosterhout.nl

 PV Breda
 Ledenbijeenkomsten 2022De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elkemaand in Ontmoetingscentrum "De Vlieren" , Mgr. Nolensplein 1 te Breda.De data zijn: 24 mei, 28 juni, 20 september, 25 oktober, 22 november en13 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:  1 mei, 12 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december. Ruiltafels en semi hande-laren 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: 21 mei, 18 juni, 17 september, 15 oktober, 19 november en 17december.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 

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. 

Gevraagd
 Jan v.d. Eijnden zoekt Franse zegels.0162-517005 

Ruilen?
 Dorien Schneider wil graag gestempelde recen-te Duitse zegels ruilen tegen gestempelde recen-te Nederlandse. Haar adres is:Nordstraße 7,  98694 ILMENAU/Frauenwald DLD 

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

Onze website
 Bezoekt u s.v.p. eens onze vernieuwde website:www.oosterhouterpost.nl  Hierop kunt u zowel deNieuwsbrief als ook ons verenigingsblad Ooster-houter Post inzien en lezen.  Er is ook veel infor-matie over bestuur, agenda en natuurlijk ook overonze geschiedenis. En vertel ons wat u ervanvindt. 
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Hebt u uw postzegels al eens goed bekeken ? (10)
 Al enige tijd houd ik mij bezig met postzegels en stempels waar fouten op staan, zoals ontwerpfouten,productiefouten, gebruiksfouten. Oftewel zaken, die naar mijn mening niet helemaal in overeenstemmingzijn met de realiteit. Nu het voorjaar weer is aangebroken heb ik voor deze aflevering iets fleurigs opgezocht en wel eenaantal bloemen. Echter bij de benaming van de bloemen gaat er wel eens iets mis. Blijkbaar zijn de La-tijnse namen voor veel landen een moeilijk thema. LAOS.  Om te beginnen twee zegels uit dit land. De eerste zegel is van 1964 met een foutieve naam. Hetis niet de Kapokier des Falaises Schefflera maar de Bombax Ceibe L. Nogal een verschil dus. De tweedezegel, uit 1974, toont een afbeelding van een Clitoria Ternatea L. en niet Eranthemum Nervosum. Jemoet het maar weten.
         MONGOLIË.  Een ander land uit het Verre Oosten heeft blijkbaar ook al moeite met de bloemennamen.Op deze zegel uit 1985 staat vermeld dat het een Saxzitraga Nirculus is, maar de juiste naam isSaxifraga Hirculus. Scheelt een paar lettertjes, maar toch. Bovendien is de kleur van deze bloem geel enniet blauw. Op een andere zegel uit 1960 van dit land staat een tulp afgebeeld met veel meer meeldradendan de gebruikelijke 6 stuks.
                  LIBERIA.  In dit Afrikaanse land is soms wel eens meer aan de hand, maar als je niet weet hoe depresident er uit heeft gezien ? Op deze zegel uit 1948 staan namelijk twee verschillende portretten. Welkeafbeelding is nu van de echte president ?
      Ziet u of hebt u een zegel waarbij iets vreemds of fout is of dat er iets niet klopt met de werkelijkheid ?Laat het mij weten via de redactie van de OP. Xenga

ROEMENIË.  Aangezien de plant Hosta één van mijn favorieteplanten is, kwam ik deze zegel tegen uit 1964. Op deze zegel staatvolgens de ontwerper de Hosta Ovata,maar het is toch echt eenHosta Ventricosa. Tot slot van deze aflevering heb ik onlangs nog iets gevonden datniets met bloemen/planten te maken heeft, maar toch leuk.  
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Beschikt u volledig over een eigen 

dak? Vraag nu direct een 

v r i j b l i j v e n d e  offerte aan, 

inclusief dak check. Dan weet u 

meteen wat uw dak oplevert. 

Onze zonnepanelen hebben een 

hoge opbrengst 375-410WP Wat 

zorgt voor een hoog rendement. 

Bij ons krijgt u het gehele pakket 

van advies tot aan de installatie en 

onderhoud. Doe snel de dakscan. 

Wij regelen ook de BTW terug 

voor je, hiervoor je helemaal 

niks te doen net zo makkelijk. 

DIRECT CONTACT 085 760 21 03 

Liessentstraat 9a, 5405 AH Uden 

Iets bijzonders
 Op deze enveloppe (ingezon-den door Cees Pijpers) is ookeen treinbriefzegel geplakt.(Dit is geen spoorwegzegel!).Dit waren zegels door de spoor-wegen uitgegeven voor het-geen men extra verschuldigdwas voor het vervoer van hetstuk als treinbrief. Ze zijn uit-gegeven in  de periode van 1946 t/m 1979. Datwaren aanvankelijk zegeltjes van 15 cent in blauwen rood. Aanvankelijk mochtende treinbrieven alleen doormensen van de pers verzondenworden. Vanaf 7 oktober 1951mocht iedereen weer treinbrie-ven verzenden.  Op 1 februari 1965 vond een tariefverhoging van 15 naar 25 centplaats. Een jaar later volgde op 1 juli 1966 een tariefverhoging tot 35 cent. Deafgebeelde enveloppe is in 1966 afgestempeld in Leiden en op de achterzijde inAmsterdam CS voor ontvangst. De brief is gericht aan Groenpol. Dit bedrijf wasopgericht in 1887 in Amsterdam.De onderneming hield zich bezig met elektrotech-nische installaties, zoals van meet- en regelapparatuur, voor openbare voorzienin-gen en de scheepvaart. Dit bedrijf was de voorloper van Getronics. 

Uit eten
 Een gezin heeft duur gedineerd in een sjiek sterrenrestaurant. Er blijft nogal wat over van het eten enmen vindt het zonde dat er voor zoveel geld zou worden weggegooid. De vader wenkt dus de ober envraagt:"Kunt u de restjes in een zak doen voor onze hond?""Hoi,hoi, hoi", roept kleine Sanne, "we krijgen en hondje".
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Buizenpost in New York en andere steden.
Brieven vervoeren via een grootbuizensysteem dat van postkan-toor naar postkantoor loopt,. Datis buizenpost. De brieven gaanin canisters, een soort metalenbussen (zie afb.) De bussen wor-den in buizen geschoven en doorvacuümsystemen naar de plaatsvan bestemming geschoten. In Nederland ken ik er geen voor-beelden van, maar in verscheide-ne grote steden over de wereldzijn brieven op zo'n manier ver-voerd. Het oudste voorbeeldis Londen. Daar werden brievenal in 1853 over een afstand van220 yards (ruim 200 meter) vande beurs, de London Stock Excan-ge door de vacuümbuizen naarhet telegraafstation geschoten. In1865 volgde Berlijn met de"Rohrpost" en een jaar later Parijs.In Parijs bereikte het buizennet-werk een lengt van meer dan 450km. In 1984 werd het opgeheven.Het laatst werkende buizdenpost-systeem lag in Praag. Dit functi-

Eerste buizenpost in Parijs vanPlace de la Bourse naar het GrandHotel Boulevard de Capucines.Bron: museedelaposte.fr

oneerde van 1897 tot 2002, toenhet na een overstroming buitenwerk werd gesteld.

Ansichtkaart uit 1926 met de buizenpost-terminalvan het hoofdpostkantoor van New York. De manop de voorgrond doet brieven in de canisters. Bron: ebay.com 

Ansichtkaart van buizenpostterminal waarop goedte zien is hoe de buis de grond induikt op weg naarzijn bestemming.Bron: ebay.com

Senator Chauncey M. Depew, deman die in 1897 de officiële ope-ning verrichtte van de buizenpostin New York

De canister waarin de brievenwerden gedaan om vervoerd teworden met de buizenpost.

Ook New York heeft een buizen-post (pneumatic tube mail) gehad.Het startte in 1897 en verbond 23postkantoren met 27 mijl (43 km)buizen. Het groeide uit tot eensysteem dat heel New York be-sloeg. De buizenpost vervoerdeop haar hoogtepunt ongeveer95.000 brieven, een derde van depost van New York. Met maximaal600 brieven per canister moetener in die tijd heel wat door debuizen heen en weer geschotenzijn. In 1950 begon echter deafbraak. De brug tussen Manhat-tan en Brooklyn werd gerepa-reerd, maar het buizensysteemdat daarover liep werd niet mee-genomen met de reparatie. In de3 opvolgende jaren werd de bui-zenpost afgebouwd en gestopt.Het systeem was voor die tijd ergsnel. Afstanden van vele kilome-ters werden binnen enkele minu-ten afgelegd. De meeste tijd zatin het vullen en legen van de ca-nisters. In tegenstelling tot bijvoorbeeldde Berlijnse Rohrpost en de Parij-se Post Pneumatique (zie afbeel-dingen), gebruikt New York geenspeciale kaarten of stempels oppost die door de buizen werdenvervoerd. Dat maakt brieven dienaar de buizenpost verwijzenzeldzaam. Twee voorbeelden zijngegeven.Mocht u ooit het vliegtuig nemennaar New York dan is in het "OldChelsea Postal Station" aan 217W18the Street nog een herinnering
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te vinden aan de buizenpost vande stad. Een paar dichtgelaste -buizen van de buizenpost wordendaar als monument bewaard. Zin om verder te kijken of te le-zen? De websites van het FransePostmuseum en de Smithsonian -zijn aanraders: www.museedelaposte.frpostalmuseum.si.eduNet als het juli/augustus 2015nummer van Stamp Insider:http://staminsider.org.

Zegel ter gelegenheid van 100jaar buizenpost in Parijs in 1966.Centraal het beursgebouw en eromheen het buizennetwerk.Bron: museedelapost.fr

Een Carte Pneumatique, gebruikt in het Parijsebuizenpostsysteem. Een speciale 'Rohrpost'kaart. Het stempel linkson-der is van het kantoor met de buizenpost Berlijn P9(R6)

Toen deze brief in 1910 aankwam op het origineleadres was de geadresseerde Harry Buggerly ver-trokken naar het Selwijn Hotel, waarna ze werddoorgestuurd via buizenpost. De postzegel werdvoor de 2e keer gestempeld. Het leesbare deel vanhet stempel meldt nog "tube station". 

Het rode stempel links op de brief meldt:"Recievedin bad order from pneumatic tube". Hierdoor wetenwe zeker dat dit een van de vele miljoenen brievenis die door de New Yorkse buizenpost is vervoerd.

   Italiaanse buizenpostzegels

Sjaak Burgers, PV Alkmaar

***********************************************************************************************
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Klederdrachten zijn in Oosten-rijk talrijk in soort en uitvoe-ring, afhankelijk van de regiowaar deze klederdracht van-daan komt. Uitgebreide seriesmet afbeeldingen van origineleOostenrijkse klederdracht zijn in verschillende jaren doorPost.at uitgegeven, onder an-dere series in de jaren 30 en dejaren 40/50 van de vorigeeeuw. Op 27 juni 2019 werd inde huidige serie klederdrachten     

Dirndl

een postzegel met een waarde van € 0,80 uitgegeven met de afbeeldingvan de ‘Kärtner Tracht’, uit de deelstaat Karinthië, in de serie ‘KlassischeTrachten’, ‘klassieke klederdrachten’. De afgebeelde Kärtner Tracht wordtin alle delen van Karinthië gedragen. Daarnaast zijn uit Karintië meerde-re andere ‘Trachten’  bekend. De ’Kärtner Tracht’ is een eenvoudige dirndl gemaakt van donkerblauwekatoen, met witte puntjes en zilverkleurige knopen. De zoom is rood. Erbijhoort een eenvoudige witte blouse. De blouse heeft halflange mouwen eneen afzetting van kant. Daarbij wordt een zwart katoenen schort gedragen,soms ook een wit schort met rode en blauwe bloemenranken.  Bij feeste-lijke gelegenheden wordt soms een lange rok en blouses met langeremouwen, met geborduurde versieringen aan de bovenzijde gedragen. De stippels in het blauw van de dirndl werden oorspronkelijk gemaakt door de stof met kleine kopspijkersop een plank te slaan, daarna de stof te verven, waarbij de plekjes onder de spijkers wit bleven. DeKärtner klederdracht wordt ook wel ‘Blaupunktdirndl’ genoemd. Het ontwerp van de KärtnerDirndl komtuit 1911 en is van Leopold Resch. (1877-1937). Resch was kunstprofessor in Klagenfurt en Villach en wasschilder en beeldhouwer. Hij studeerde aan de houtsnijschool in Malbourghet , Wenen en in München (D).  In zijn werken had hij veel aandacht voor het landschap, degebruiken en de bevolking van Karinthië.   De postzegel uit 2019werd gegraveerd  en ontworpen door Anita Kern, gedrukt bijJoh. Enschedé en uitgegeven in een oplage van 350.000 velle-tjes van 10 stuks. De ‘KärtnerDirndle’ is ook afgebeeld op de ouder uitgiften (Jaren30 en 40/50 van de vorige eeuw.) Anna C. van der Maade – 190808   

Een dirndl is een traditionele Beiers/Oostenrijkseklederdracht, gebaseerd op een mengeling vanklederdracht en dienstbodenkleding uit 1870.Dirndls worden bijvoorbeeld tijdens het Oktober-feest in München gedragen. In Zuid-Duitsland enOostenrijk worden de dirndls ook veel gedragentijdens kerkelijke of andere feesten. In bepaalderegio's (Salzkammergut) zelfs nog vaker, netzoals Lederhosen voor de mannelijke bevolking.De dirndl benadrukt de vrouwelijke vorm door detaille wat in te snoeren en de boezem voller telaten lijken.

Sluitzegels
 Deze sluitzegel (van Cees Pij-pers) uit 1939 met op de af-beelding prinses Beatrix enIrene is uitgegeven door hetNederlandsch Jongelings Ver-bond (NJV). Het was een vere-niging van jongens en jongemannen, die op zondag 23 ok-tober 1853 te Amsterdam werdopgericht en die na verscheidene naamsveranderingen en een fusie meteen meisjesvereniging thans YMCA Nederland heet. Het NJV wordt beschouwd als een van de eerstevertegenwoordigers van de jeugdbeweging in Nederland. Het verbond gaf meerdere sluitzegels uit vanhet koninklijk huis. Ook gaven ze sluitzegels met afbeeldingen van dorpen uit.
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

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

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

                               
 REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956 

Jubileum
   Op 10 februari 2023 bestaat onze vereniging 50 jaar. Dat willen we natuurlijk vieren.  Er wordt een "feestcommissie" samenge- steld. Wil jij je daarvoor opgeven? Of heb je ideeën om dit te vieren?  Laat het dan weten aan het bestuur.   


