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Ledenbijeen-
komsten

De data voor 2018 zijn:   
      - 21 november   
      - 19 december   
De data voor 2019 zijn:   
      - 16 januari   
      - 20 februari   
      - 20 maart   
      - 17 april   
      - 15 mei   
      - 19 juni   
      - 18 september   
      - 16 oktober   
      - 20 november   
      - 18 december   

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

 
 
 
 
 
 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter  P.C.M. Hendrickx   0161-455996 petercmhendrickx@home.nl
Vice-voorzitter  C. Pijpers   0162-432738 ceespijpers@casema.nl
Secretaris  J.R. Luinge   0162-517101 yapa79dw@kpnmail.nl
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
Leden Service Dienst  J.A.G. Hofkens   0162-454448 jhofkens@ziggo.nl

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

Corresponden-
tieadres
Oosterhoutse Vereniging van
Postzegelverzamelaars,
J.R. Luinge,  Hertogshoef 76,
4941 KE Raamsdonksveer
E-mail:
secretariaat.ovvp@gmail.com
Bankrekening
NL96ABNA0409765244  t.n.v.
Oosterhoutse Ver Postzeg
www.oosterhouterpost.nl
De contributie bedraagt € 31,-
per jaar (huisgenoot € 12,50).
 

Soosmiddag
De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Oosterhout
op de laatste woensdag van de
maand - met uitzondering van
de maanden juli, augustus en
december - van 13.30 tot 16.00
uur. De middag staat onder
leiding van Cees Pijpers. Ieder-
een die wil ruilen is welkom. De
entree is gratis.
 
De datum in 2018 is:  28 nov. 
(Niet in december.)
De data voor 2019 zijn: 30 ja-
nuari, 27 februari, 27 maart, 24
april, 29 mei, 26 juni, 25 sep-
tember, 30 oktober, 27 novem-
ber.

Postzegelbeurzen

De data voor 2018 zijn:
       -   3 november
       -   1 december
De data voor 2019 zijn:
        -   5 januari
        -   2 februari
        -   2 maart
        -   6 april
        -   4 mei
        -   1 juni
        -   7 september
        -   5 oktober
        -   2 november
        -   7 december

 
Deze worden gehouden op de
eerste zaterdagmiddag van de
maand in
Wijkcentrum De Bunthoef,
Bloemenhof 2, Oosterhout
Tel: 0162 – 432738
Van 13.00 - 16.00 uur.
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Agenda
 
voor de bijeenkomsten van woensdag 21 no-
vember en woensdag 20 december in Cam-
ping 't Haasje, Vijf Eikenweg 45, Dorst. Telefoon
0161 - 411626.
Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.   
 
  1.     Opening door de voorzitter
  2.     Mededelingen
  3.     In december: huldiging jubilarissen
  4.     Wat verder ter tafel komt
  5.     Rondvraag
  6.     Quiz
  7.     Veiling 448 (nov) - 449 (nov) 150 kavels
  8.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  9.     In december: grote loterij    
 10.    Sluiting
 

Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
We hebben de klok weer terugge-
zet naar de wintertijd en dat bete-
kent dat het ’s avonds weer vroeger
donker is. Buiten kun je dan niet
veel meer doen dus is er meer tijd
voor onze gezamenlijke hobby :
POSTZEGELEN !!!
 
Heeft u uw verzameling al ver
compleet maar ontbreekt er toch
nog hier en daar wat? Daar kunt u
wat aan doen. U kunt lid worden
van onze postzegelrondzending.
Elke maand ontvangt u een nieuwe
doos met 20 rondzendboekjes
waarin van alles wordt aangeboden

en vaak tegen redelijke prijzen. Of neem eens contact op met Joop
Hofkens van de ledenservicedienst. Hij helpt u vaak met goede tips.
 
Op onze maandelijkse bijeenkomsten op woensdagavond en zater-
dagmiddag komen vele leden en niet leden bijeen en ook daar kunt
u proberen uw verzameling verder te completeren. Kortom mogelijk-
heden genoeg om binnen onze club volop te postzegelen. Daarom
nodig ik u graag uit om onze bijeenkomsten in “'t Haasje“ en “de
Bunthoef “ te bezoeken.  
 
Vorige week heeft een aantal van onze leden deelgenomen aan de
busreis naar Postex 2018 in Apeldoorn die we samen met postzegel-
vereniging ’s Hertogenbosch hebben georganiseerd. Het was weer een
groot succes en de deelnemers hebben er van genoten.
 
Namens het bestuur wens ik iedereen veel plezier bij het uitoefenen
van onze gezamenlijke hobby en, het is nog wel vroeg, maar alvast
fijne feestdagen voor u allen.
 
Peter Hendrickx,
voorzitter OVVP

Onze jubilaris-
sen in 2018

 
 
25 jaar
- Dhr. M.v.Diessen, Gilze
- Dhr. A.v.Wee, Dongen
- Mevr. M.de Wijs-v.d.Pennen,
  Made
- Dhr. A.Braat, Made
- Dhr. B.Jacobs, Oosterhout
- Dhr. P.Smeets, Oosterhout
 
30 jaar
- Mevr. M.Sluis-v.d.Putte,
  Oosterhout
- Dhr. M. de Boer, Oosterhout
 
35 jaar
- Dhr. G.v.Balveren, Oosterhout
- Dhr. J.v.d.Laken, Oosterhout
- Mevr. M.v.Riel-de Graaf, Rijen
- Dhr. J.Soffers, Dongen
 
40 jaar
- Dhr. A.v.d.Kieboom,
  Raamsdonksveer
- Dhr. C.v.Tilburg, Rijen
- Dhr. L.Engst, Made
- Dhr. A.de Ridder,
  Lage Zwaluwe
 
45 jaar:
- Dhr. J. Eysermans, Oosterhout
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Ledenbijeenkomst 19 september 2018
 
De vergadering werd om 20.00 u geopend door de
voorzitter met een woord van welkom aan de 42
aanwezigen.  
De notulen van de ledenbijeenkomsten van mei en
juni 2018 zijn in de OP gepubliceerd. De notulen
werden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastge-
steld.
 
Mededelingen:
-  PV Breda viert op 17 en 18 november 2018 haar
125-jarig bestaan. Degenen die mee willen doen aan
de veiling tijdens dit jubileum, worden verzocht hun
kavels bij Peter Hendricks in te leveren. Verdere in-
formatie over dit unieke jubileum volgt z.s.m.
-  Leden die de Postex in Apeldoorn bij willen wonen kunnen zich aanmelden bij Cees Pijpers. Vervoer en
toegang zijn gratis. Vertrek op zaterdag 20 oktober 2018 om 08.30 u vanaf De Bunthoef. Terugreis
vertrek 16.00 u.
-  Het halfjaarlijks financieel overzicht heeft geleid tot het besluit voor 2019 de contributie niet te verho-
gen. Die blijft dus € 31,00 per jaar.
-  Er zijn nog loten van de Grote Clubactie te koop bij Cees Pijpers.
 
De quiz  door Jan-Dirk de Koning kon helaas niet doorgaan wegens een defect aan de presentatie-appa-
ratuur. Hierna kwam de veiling met de afrekening. De toto werd gewonnen door de heer Toon Stoopen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        

Ledenbijeenkomst 17 oktober 2018
 
De vergadering van 17 oktober 2018 werd om 20.00
u geopend door de voorzitter met een woord van
welkom  aan de 43 aanwezigen.
Aansluitend werd in een ogenblik van stilte de heer
Jos de Jong uit Dorst herdacht die pasgeleden is
overleden.
 
De notulen van de ledenbijeenkomsten van septem-
ber 2018 zijn nog niet in de OP gepubliceerd. De
notulen worden op een volgende vergadering ter
goedkeuring voorgesteld.
 
De quiz door Jan-Dirk de Koning was weer van een
uitstekend gehalte met veel moeilijke vragen. Eind
van het jaar wordt de winnaar bekend. Hierna volgt
de veiling met de afrekening. De toto werd gewonnen
door mevrouw Lies van Duyne.

 

Onze leden
 
 
Op 12 oktober j.l. is Jos de Jongh uit Dorst 
op 83-jarige leeftijd overleden. Jos was lid van
onze vereniging sinds 21 maart 1995. Jos is een
broer van Jan de Jongh uit Made, die ook lid is
van onze vereniging. Op onze bijeenkomst van
17 oktober hebben wij Jos herdacht.
 
Wij wensen zijn vrouw Trees en verdere familie,
voor wie hij veel heeft betekend, veel sterkte.
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Bij de voorkant
 
Bij de belangrijke gebouwen in Oosterhout hoort zeker ook het Amphiaziekenhuis. Het begon allemaal
als gasthuis eind 1834, gesticht door de Zusters van Charitas in Roosendaal. Oosterhout had toen onge-
veer 9000 inwoners. Het gasthuis lag aan de Gasthuisstraat. Hier bleef men totdat in 1878 het geheel
nieuwe gasthuis aan de Leijsenhoek werd betrokken. Het gasthuis kreeg meer en meer ziekenverzorging
en er werden kleine operaties verricht. Maar in de beginjaren zestig kreeg Oosterhout steeds meer be-
hoefte aan een echt ziekenhuis. Door de enorme inzet van geneesheer-drecteur A. Aarts, aangesteld in
1962,  groeide het ziekenhuis uit tot een ziekenhuis dat in 1973 225 bedden had met  alle basisspecia-
lismen. Maar het gebouw was verouderd en er was behoefte aan een nieuw ziekenhuis en op 10 mei 1973
werd het huidige ziekenhuis aan de Pasteurlaan betrokken. St. Josephziekenhuis werd Pasteurziekenhuis.
 
Na een fusie van het St. Josephziekenhuis met het St. Theresia Ziekenhuis te Raamsdonksveer is het
Amphia Ziekenhuis in 2001 ontstaan uit een fusie
tussen het Bredase Sint Ignatiusziekenhuis, het Ba-
ronieziekenhus en het Oosterhoutse Pasteurzieken-
huis.
 
Het Oosterhoutse Amphiaziekenhuis wordt vervan-
gen door nieuwbouw. Op het huidige perceel aan de
Pasteurlaan komt een nieuw gebouw, waarna het
huidige ziekenhuis een kantoor- en/of onderwijsfunc-
tie krijgt. Amphia zal zich in Oosterhout vooral gaan
richten op basiszorg en de zogeheten planbare zorg;
ook zou er een spoedzorgafdeling blijven en een
polikliniek. Maar hoe en wat is nog niet helemaal
duidelijk.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zeldzaam ben je en zo gladjes, 
Gut, ik ben zo in mijn schik. 
Netjes ga ik je nu plaatsen. 
Bij mijn prachtverzameling, 
Waar zo menig exemplaartje, 
Nu al uitgezocht in ging. 
In mijn serie pas je netjes, 
Slechts op jou heb ik gewacht, 
En mijn vrienden zullen zeggen: 
Kerel, nou heb je een pracht. 
Voor jou ruil ik met genoegen, 
Mijn wat gele exemplaar. 
Ach, ik had toen heus niets beters 
En ik dacht: ik houd je maar. 
Voor geen geld wil ik jou missen, 
En de andere gaat weg. 
Die is nu te bleek en mager, 
Als ik je eens naast haar leg."  
 
Nu was 't genoeg voor tante. 
"Van wie droom jij slechte man?"  
 
"Van een zegel, lieve vrouwtje, 
Waar ik heus niet buiten kan."  
 
1923  J.H. Speenhoff.
(Uit Hertogpost)
 

EEN SCHAT 
 
Ome Jan lag zwaar te dromen 
Tante dacht: "dat is weer mis, 
Ik ben zeker", zei ze nijdig, 
"Dat hij weer verkikkerd is. 
Foei, zo'n oude sijsjeslijmer, 
Die nog jonge blaadjes lust; 
Zal er nooit een eind aan komen: 
Is hij niet genoeg gekust? 
Hij gaat praten, wacht 's even, 
Hoor, de booswicht droomt hardop. 
Allerlei verboden dingen .... 
Spelen hem weer door de kop."  
 
(Oom dromend):  
 
"Och wat ben je schoon en keurig. 
Zelden zag ik zulk een schat. 
Jaren heb ik lopen zoeken, 
Voor ik jou bezat! 
En wat heb je mooie tanden, 
Prachtig rose is je kleur. 
Dubbel wil ik jou wel hebben, 
Na mijn zoeken en gespeur. 
Rimpels heb je niet, noch vlekjes, 
Niet te dun en niet te dik.                            
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 Paul Smeets - 25 jaar lid
Deze keer ga ik naar Oosterheide in Oosterhout voor een
gesprekje. Daar woont Paul Smeets met zijn vrouw Marlene
inmiddels 25 jaar, dus een dubbel jubileum. Voorheen woon-
den zij in Tegelen. Zij zijn ruim 40 jaar getrouwd, zij hebben
3 dochters en 4 kleinkinderen. Tijdelijk hebben hun dochters
wel postzegels verzameld, tw. vlinders, vogels en - de oudste-
pandaberen. Zij heeft dhr. Berkhout en J.W.v.d.Zanden nog
geholpen bij de jeugdafdeling van onze vereniging. Maar
momenteel heeft niemand van hen nog interesse in postzegels.
Paul dacht nog dat een schoonzoon het mogelijk zou overne-
men, maar die gaf juist zijn verzameling aan Paul. Dat vindt
hij jammer. Niet zozeer m.b.t. de zegels (die zullen wel ergens
terecht komen), maar vooral omdat hij de kennis van de di-
verse verzamelgebieden graag had overgedragen.
 
Op de lagere school spaarde Paul sigarenbandjes, lucifermer-
ken, suikerzakjes en ook postzegels. Zo is het begonnen. Zijn
vader was omstreeks 1928 bestuurslid van de postzegelvere-
niging Philatelica in Venlo. Maar in de dertiger jaren heeft hij
zijn hele collectie verkocht voor 25 gulden. Daar kreeg hij spijt

van toen hij zag dat Paul ook postzegels ging verzamelen en maar moeilijk aan de oude zegels kon komen.
Hij verzuchtte dan dikwijls:”Maar jongen, daar had ik doosjes vol van”. Hij schooide dan ook alles af om
voor Paul aan postzegels te komen, wat hem wonderwel lukte. Ook haalde Paul zegels uit rondzendingen
bij een neef van hem.
 
Na de Rijks HBS-A is Paul per 1-7-1963 gaan werken bij de Blerickse
Buizenfabriek en hij is tot aan zijn pensionering medio 2008 in de staal-
sector blijven werken (45 jaar dus!!)  en ook bij dezelfde werkgever, zij
het dat de naam diverse malen veranderde. Hij heeft nog diverse oplei-
dingen gevolgd; op administratief gebied, maar ook arbeidsanalyse,
statistiek en bedrijfseconomie. Hij verrichtte eveneens diverse nevenfunc-
ties zoals bij de ondernemingsraad, de personeelsvereniging, het Sociaal
Fonds, de Ideeënbus en diverse personeelsbladen. Zijn laatste functie was
“controller” bij Corus Tubes in Oosterhout. Sinds 1986 maakte Paul
werkdagen van 11-12 uur per dag. Door de verhuizing naar Oosterhout
kon hij de werkdagen terugbrengen tot 8-9 uur en kon hij zich weer gaan
toeleggen op de postzegels als hobby. Vooral na zijn pensionering kon hij
daarin veel tijd investeren. En dat blijkt ook wel uit zijn lange lijst van
verzamelingen.
Nederland: postfris en gestempeld tot 2002 (invoering euro), automaatboekjes, FDC's, postzegelmapjes,
kinderbedankkaarten, poststempels Venlo, dag van de postzegel, en aantekenstrookjes. Duitsland: oud,
Reich, Bundespost, Berlijn en DDR (postfris en gestempeld, eerste dagbladen, poststukken incl. FDC’s,
boekjes. Verder: Nieuw-Zeeland, Australië, vogels, en volleybal. Hij maakt ook heel veel lijsten van zijn
zegels.
 
Verder heeft hij een mooie collectie FDC’s van Engeland. Vader kwam op een zaterdagavond (1963) met
een gestrande militair naar huis die bij gebrek aan vervoer naar Duitsland een overnachting bij hen thuis
kreeg aangeboden. Hieruit ontstond een jarenlange (10 jaar) correspondentie, waarbij hij de Engelse

FDC’s toestuurde en Paul hem de Nederlandse.
Van diverse kanten kreeg Paul postzegels: een neef in Duits-
land stuurde regelmatig nieuwe uitgiften van de BRD. Ook
kreeg hij de verzameling van Peter v.d. Wulp (secretaris van
onze vereniging van 1986-1999.) En Frans Sleegers, ook lid
van onze vereniging, verzamelde alleen gestempelde zegels.
Kocht hij een partij dan verkocht hij de postfrisse aan Paul.
Zelf heeft Paul nooit veel gehandeld, wel veel weggegeven.
 
Toen Paul pas in Oosterhout woonde zag hij bij de postzegel-
zaak van M.A.v.Putten in de St.Janstraat (nu gevestigd in
Breda) een folder van onze vereniging en zo werd hij op 15
november 1993 lid van onze vereniging onder nr.645. Hij vindt 
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de Nederlandse zegels mooi. De mooiste echter
is de persoonlijke zegel die hij van zijn dochter
kreeg. Met de hele familie waren zij in 2007 op
Texel in een vakantiepark. Op die zegel staat
daarvan een foto en vindt hij daarop alles wat
hem dierbaar is: een pilsje, puzzelboekje, bui-
tenlucht, voorjaar en dan omgeven zijn door zijn
geliefden.
 
Sinds 1970 beoefende hij volleybal als recrea-
tieve sport, tot 2008; de laatste 15 jaar daarvan
bij Rino in Oosterhout. Zijn hobby’s zijn verder:
wandelen, sport en dan vooral voetbal op TV
(PSV!!), puzzelen (4-sterren doorlopers) en
sinds 2008 is hij sectiehoofd van de rondzending
sectie G.

 
Paul is een postzegelman in hart en nieren met veel kennis van zaken. Ik heb diverse mooie verzamel-
stukken gezien en hij kan er veel over vertellen. Weer mocht ik nader kennis maken met een bijzonder
mens, trouw lid van onze vereniging.
 
r.k.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Iets bijzonders

 
Van 1e dag-enveloppe nr. 182 “1980 Bezetting en
Bevrijding” zijn er 507.150 uitgegeven. Op zich niets
bijzonders.
 
Maar daarnaast zijn er nog 10.000 enveloppen uit-
gegeven, voorzien van een postzegel met een stem-
pel van Wageningen (5-5-1980) en een kopie van de
capitulatie! Men kon slechts 1 exemplaar per persoon
bestellen. Joop Hofkens heeft er een exemplaar van
(nr. 1302). De oplage was geheel uitverkocht.
 

De Oosterhouter Post digitaal
 
Als u wilt kunt u de Oosterhouter Post ook per e-mail ontvangen. U hebt de OP dan een week
eerder in huis en het bespaart ons drukkosten. Maar ook als u NAAST de papieren OP deze
digitaal wilt ontvangen kan dat.
Even doorgeven aan rien.kooiman@kpnplanet.nl
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Winkelcentrum Zuiderhout   |   Tempelierstraat 24   |   4902 XJ Oosterhout
0162 - 436 012   |   info@pada-parketstudio.nl   |   www.pada-parketstudio.nl

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Openingstijden: 
dinsdag          van 09.00 tot 13.30 enkel op afspraak 
woensdag van 13.00 tot 17.00 vrije inloop 
donderdag van 09.00 tot 13.30 enkel op afspraak 
vrijdag            van 09.00 tot 13.30 enkel op afspraak 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 vrije inloop 
 

Ruime keuze aan vissen verdeeld over ruim 300 aquaria

Marie curiehof 2, Oosterhout 06-29131395 
www.aquariumgek.nl aquariumgek@hotmail.nl 

Ook voor aquariums en toebehoren kunt u bij ons  
terecht, zowel nieuw als gebruikt 
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Postzegels met firmaperforatie (perfins)
 
U zult ze ongetwijfeld een keer zijn tegengekomen op een tentoonstelling of misschien wel in uw eigen
collectie... een zegel met diverse kleine geperforeerde gaatjes. Het zal u ook al zijn opgevallen dat deze
gaatjes een letter, diverse letters of misschien wel een afbeelding vormen. Klopt dit dan heeft u naar alle
waarschijnlijkheid een 'zegel met een firmaperforatie' of (in het Engels) 'perfin'.
Firmaperforatie is de gangbare Nederlandse benaming voor het Engelse woord perfin. Het meervoud is
perfins, dit woord is afgeleid van PERForated INitials, vrij vertaald: geperforeerde initialen.
 
Waarom werden vroeger firmaperforaties gebruikt?
Vrijwel direct na de introductie van de postzegel in Engeland (1840) werden postzegels ook gebruikt als
betaalmiddel. Het was namelijk gebruikelijk dat ongebruikte zegels konden worden ingewisseld bij het
postkantoor tegen contant geld. Hierdoor ontstond een betalingscircuit.

 
Zo werd het aantrekkelijk om (zonder toestemming) postzegels te be-
machtigen op het werk en daarna in te leveren op het postkantoor.
Al gauw ontstond diefstal van de baas. Zeker in vroeger jaren was dit een
welkome aanvulling op het dagloon.
 
Eerst werden zegels op de beeldzijde bedrukt met de firmanaam of afkor-
tingen daarvan (overprints), ook werd “droogslag” (praegung) toegepast.
Dit hielp onvoldoende en in 1868 is men veelal overgegaan tot het gebruik
van een perforator om postzegels te voorzien van een definitief merkte-
ken.(zie afbeelding perforator van de Provinciale Noordbrabantse Electri-
citeits Maatschappij, de PNEM).
 
 
Afb. 1: De perforator die in gebruik was bij de PNEM
 

 
Wie was de uitvinder van de firmaperforatie?
Joseph Sloper: deze Engelsman, binnenhuisarchitect en tevens ingenieur, kwam op het idee om een
perforator te ontwikkelen die letters en/of tekens kon perforeren in postzegels. Sloper heeft veel ervaring
opgedaan met het maken van perforators in allerlei vormen voor o.a. treinkaartjes. Op 13 maart 1868
werd voor het eerst het gebruik van een perforator voor het perforeren van postzegels met toestemming
van de Engelse Post. Al snel werd het gebruik uitgebreid zowel in Engeland zelf als in andere landen.
 
In welke landen werden firmaperforaties gebruikt?
Naast Engeland zijn er ook in landen als Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika zeer veel gebrui-
kers geweest van de perforator. In Engeland zijn er ruim 24.000 verschillende gebruikers geweest. In
Duitsland 20.000. In ruim 200 landen over de gehele wereld zijn firmaperforators gebruikt.
Ook Nederland kent zijn gebruikers, ruim 850 verschillende perforaties zijn er tot nu toe gevonden.
 
In welke periode zijn perfins gebruikt?
In Engeland zoals gezegd vanaf 1868. In Nederland vanaf 1875. Elke perfin moest na 1903 ter goedkeu-
ring aan de Nederlandse Posterijen worden voorgelegd. Die goedkeuring was niet aan tijd gebonden,
maar in 1972 werd deze perfin-regeling uit de postale voorschriften verwijderd. Toch lieten de posterijen
oogluikend toe dat een aantal bedrijven (zoals de PNEM) hun goedgekeurde perfins bleven gebruiken.
Pas in 1986 kwam daar echt een eind aan.

   Afb 2. Perfin van De Faam
 
 
 
 
 

   Afb 3. Perfin van Hero Breda
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Oosterhout en Breda
Er zijn geen Oosterhoutse bedrijven bekend met een eigen perfin. Dat is wel het geval in buurgemeente
Breda, waar De Faam (DF, afb. 2), Hero Breda (zie afb. 3) en Machinefabriek Breda (MB) (zie afb. 4),

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Afb.4: briefkaart met perfin MB van Machinefabriek Breda
 
Internationale Gewapend Betonbouw (IGB, afb. 5), Nationale Bankvereeniging (NBV, afb. 6) en de Pulp-
en Jamfabriek Princenhage (PJP, afb. 7)  hun eigen perfin hadden.

 
 
 
 
 
 
 

 Afb.5: perfin IGB                              Afb.6: perfin NVB-Breda                   Afb. 7: perfin PJP
 
Er is een Nederlandse catalogus (al weer de derde editie) waarin u kunt
vinden welke perfin bij welk bedrijf hoort, althans als het om Nederland
en overzeese rijksdelen gaat (zie afbeelding 8). Ook geeft deze catalogus
een indicatie van de waarde van de perfins per NVPH-nummer.
 
Meer weten over perfins?
Op de website www.perfinclub.nl vindt u nog veel meer informatie over
postzegels met firmaperforatie. Kijk met name een keer in het menu onder
Perfinpost/Artikelen. Daar vindt u een schat aan informatie over perfin-
gebruik in allerlei landen. Er staan zo'n 460 artikelen die sinds 1987 in het
blad van de Perfinclub verschenen zijn.
 
Ton van Schijndel,
eindredacteur Perfinpost en webmaster www.perfinclub.nl
 
Bronnen:
- website Perfin Club Nederland (deel tekst overgenomen van Actueel/

                                               Vragen)
                                             - website http://postzegels.jouwweb.nl/varia/perfins (afbeelding PNEM-
                                               perforator)
Afb. 8: NL-perfincatalogus       - jubileum-CD-Rom 25-jarig bestaan PCN en de eigen perfincollectie.
 
                                             ******************************
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WeesVeilig is een beveiligingsbedrijf dat 

zich richt op de particuliere markt en daar-

naast het MKB. Er is gekozen voor een

propositie die past bij de hedendaagse tijd. 

Voor veel gezinnen en bedrijven is de wens

om beveiligd te zijn aanwezig. Daarnaast 

speelt vaak de investering een belangrijke

rol om de aanschaf van een professioneel 

alarmsysteem/rookmelding uit te stellen.

WeesVeilig heeft hiervoor de oplossing. 

Voor een vast maandtarief kunt u een installatie 

aanschaffen voorzien van inbraakdetectie en 

branddetectie. In het maandtarief zit ook het 

onderhoud en service van de installatie

opgenomen en tevens ook een doormelding 

naar de meldkamer. 

Het systeem is voorzien van alle moderne snufjes 

voorzien, zoals een App waarmee het systeem 

volledig op afstand kan worden bediend.

VOORDELEN
WeesVeilig systeem:

•	 Geen	grote	investering

•		Alles	volledig	draadloos

•		Geen	hak-	en	breekwerk

•		Snelle	montage

•		Volledige	service	en
 onderhoud

•		Hoog	kwaliteitsproduct

AL BEVEILIGD VOOR 1 EURO PER DAG!

ADRES:
Ketelweg 33A
3356 LD Papendrecht

 088 - 750 00 00

Kijk nu op onze site

WEESVEILIG.NL
en maak een afspraak.

 100 jaar geleden
 
Op 11 november is het 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan  de
eerste wereldoorlog, die begon op 28 juli 1914. Veel landen waren bij deze
oorlog betrokken. Nederland bleef neutraal. België deed wel mee: het werd
aangevallen door het Duitse leger, op weg naar Frankrijk. Een miljoen
Belgische burgers en militairen slaat op de vlucht naar Nederland, dat zelf
ruim zes miljoen inwoners telt. De opvang van de enorme vluchtelingen-
stroom verloopt goed. Naarmate de oorlog vordert keren veel vluchtelin-
gen weer terug. Uiteindelijk brengen ongeveer tachtigduizend Belgen de
vier oorlogsjaren in Nederland door. Veel van de burgervluchtelingen

komen terecht in ‘vluchtoorden’, kleine speciaal gebouwde nederzettingen met een postkantoor, zieken-
huis en kerk, kinderopvang, winkels en zelfs een leeszaal.
 
Door de oorlog ontstaan in Nederland grote tekorten aan goederen en de prijzen stijgen. Graan wordt
schaars, aardappels zijn intussen twee keer zo duur als een jaar eerder, vlees wordt zeldzaam en veel
goederen zijn nu op rantsoen en alleen met bonnen verkrijgbaar. In de laatste oorlogsmaanden gaat het
om meer dan vijftig producten, zoals benzine, uien, hout, metaal, zeep en textiel.

Er kwam een einde aan de Eerste Wereldoorlog doordat Frankrijk en
Groot-Brittannië versterking kregen van de Verenigde Staten. Zij kregen
er daardoor zoveel soldaten bij, dat Duitsland in november 1918 om een
wapenstilstand vroeg. In de vier jaar die de oorlog geduurd had, waren
ongeveer 10 miljoen soldaten gesneuveld en 9 miljoen burgers. Toen de
uitgeputte overlevende soldaten weer thuiskwamen, bleken dat velen van
hen dragers van het vaak dodelijke virus van de Spaanse Griep waren,
waardoor het aantal doden met miljoenen verder opliep. Ook al namen
we niet deel aan de oorlog, toch waren er nogal wat doden te betreuren.
Dat kwam doordat vissersschepen op mijnen waren gevaren en koopvaar-
dijschepen getorpedeerd waren.
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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagavond van 21 november liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland - Duitsland - Berlijn - DDR- Duitse staten - België - Engeland - Ierland - Kanaalei-
landen -  Oostenrijk - en Zwitserland.

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

1 Nederland Vel 1692+1693 p 27,00 5,00

2 Nederland Vel 1678+1681 p 23,00 2,60

3 Nederland Vel 1693 p 13,50 1,60

4 D.D.R. Blokken 41+45 op brief FDC stempel g 6,00

5 D.D.R. KB 2031-38+2187-92 op brief FDC g 4,00

6 Faroer vel 2005 p 5,35 1,20

7 Nederland Kerstvel 2006 p 8,70 2,20

8 Nederland vel 10 voor je brief p 5,25 1,40

9 Nederland goede Doelen 2005 p 12,00 3,00

10 Nederland goede Doelen 2006 p 12,00 3,00

11 Nederland twaalf provincies p 9,00 2,20

12 Jersey 3 vellen 1978 p 60,00 12,00

13 Monaco blokken 11+15 p 80,00 16,00

14 Italie blok 1993 p 10,00 2,40

15 Bundespost 2 brieven g 1,00

16 Nederland FDC E24 kind 1955 bes 60,00 6,00

17 Ned. Indie nr 304-316 op  brief uit 1945 g 3,00

18 Ned. Indie Brief 1934 Emmazegels Ned-Austr. g 5,00

19 Suriname 3 vellen 1975 onafhankelijkheid p 5,00

20 Suriname nr 183-186+257-273+285-294 o 64,00 6,00

21 Duitse Rijk diversen 1919-1922 p 30,00 3,00

22 Duitse Rijk overzee diverse op stockkaart o/g 20,00 2,00

23 Nederland 40 puntstempels op nr 19 g 6,00

24 Nederland 44 puntstempels op nr21-26 g 8,00

25 Belgie collectie in Kabe album 1945-1996 g 10,00

26 Nederland 144-148 o 35,00 7,00

27 Nederland port 24 o 45,00 8,00

28 Nederland insteekboek diversen o/g 5,00

29 Nederland insteekboek diversen g 1,00

30 Curacao nr 104-120 g 273,00 60,00

31 Curacao Luchtpost 4-16+17 g 45,00 8,00

32 Nw.Guinea Port 1-16+Untea 1-19 o 30,00 4,00

33 Duitse Bezetting Luxemburg/Gen.Gouvern. Etc o 2,00

34 Geall.Bezetting nr 73-97 T1 en T2 g 107,00 19,00

35 Saarland 255-258 (1948) g 60,00 10,00

36 Wereld doos diversen 5,00

37 Bundespost 172 eerste dagbladen 175,00 8,00

38 Ver.naties Geneve 1-27 g 90,00 2,00

39 Duitsland bezettting op bladen g 255,00 12,00

40 Nederland 13 series p/g 33,00 4,40

41 Bayern 100 stuks nr 33 p 150,00 4,00

42 Sachsen/Preussen 8 zegels p/g 190,00 10,00

43 Wurttemberg 26 zegels o/g 60,00 5,00

44 Wereld diversen op 20 kaartjes o/g 2,00

45 Spanje 29  veldelen p 5,00

46 Nederland 166-168+199-202+208-211 g 28,50 4,00

47 Nederland 203-207 Rode kruis o 37,50 5,00

48 Nederland 212-219 Olymp.Spelen o 70,00 10,00

49 Nederland nr 278 Luchtvaart o 36,00 5,00

50 Nederland 346-349 Wilhelmina o 111,25 15,00

51 Nederland 534-537 Juliana en Face g 35,00 5,00

52 Ned. Indie 135-137 Rode Kruis g 32,50 5,00

53 Ned. Indie nr 345 Wlhelmina p 40,00 6,00

54 Suriname blok 308 p 80,00 12,50

55 Nederland 3 blokken Amphilex 1967 p 82,50 15,00

56 Frankrijk zegels en brieven g 7,60

57 Diversen leeg stockboek groen 3,00

58 Wereld stokboek zegels, blokken etc g 5,00

59 Nederland stokboek zegels, blokken etc g 3,00

60 Bundespost stokboek zegels, blokken etc g 10,00

61 Polen etc. stockboek g 5,00

62 Nederland Vel 1878-1887 + Vel 1894-1903 p 21,00 2,00

63 Nederland 2342-2349 p 15,00 1,60

64 Bundespost stockboek ruilmateriaal g 10,00

65 D.D.R. stockboek diversen met brief g 6,00

66 Nederland 24 PZB'jes p 156,00 6,00

67 Wereld stockboek allerlei 2,00

68 Wereld stockboek allerlei 4,00

69 Motief stockboek dieren 2,60

70 Diversen leeg stockboek dik 7,60

71 Diversen schaubeck album 5,00

72 Nederland brief 1938 1e vlucht Z.Afrika 5,00

73 Nederland vel 1836,1907,1908,1967 25,00 5,00

74 Nederland Provincievel Gelderland 12,00 3,00

75 Nederland PZB 6 B p 140,00 15,00

Veiling   448 November 2018  
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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

76 Wereld stockboek allerlei p/o/g 3,00

77 Diversen leeg stockboek zw.bladen 4,00

78 Diversen Schaubeck album 5,00

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

80 Nederland PZB-jes op kaart g 3,00

81 Nederland 379-391 +379abcd p 24,00 3,00

82 Ned. Indie brief 1939 naar Nederland g 3,00

83 Nederland 588-591 + 592-595 p 98,00 15,00

84 Nederland Priorityvellen 1747,1748,1907,1967 p 25,00 5,00

85 Nederland Provincievel Drenthe p 12,00 3,00

86 Wereld stockboek 4,00

87 Oostenrijk stockboek 15,00

88 Duitsland automaatmarken op kaart p 5,00

89 D.D.R. 12 stockkaarten p 3,00

90 Wereld dik stockboek 10,00

91 Saarland 260-261 + 262-263 p 3,00

92 Belgie diversen op kaartjes 2,00

93 Frankrijk diversen op kaartjes 2,00

94 Wereld schoenendoos diversen 1,00

95 Wereld stockboek 4,00

96 Duitsland/Oostenrijk stockboek g 5,00

97 Frankrijk stockboek g 10,00

98 Diversen leeg stockboek  7,60

99 Bundespost stockboek 5,00

100 Belgie nr 126-128 Merode p 240,00 25,00

101 Wereld stockboek g 5,00

102 Frankrijk/Duitsland stockboek g 5,00

103 Nederland stockboek g 5,00

104 Engeland stockboek g 5,00

105 Engeland series en zegels g 5,00

106 Spanje Davo album 1850-1976 g 5,00

107 Nederland 2 mappen blokken 1966-2003 p 5,00

108 Belgie stockboekje g 1,00

109 Nederland map poststukken briefkaarten g 1,00

110 Wereld 4 stockboekjes g 1,00

111 U.S.A./Canada stockboekje g 1,00

112 Nederland overzee 2 stockboekjes g 5,00

113 Duitse Rijk 107-111 Wurttemberg o 150,00 22,00

114 Duitse Rijk 375-377 Nothilfe o 15,00 2,00

115 Duitse Rijk 512-528 Hindenburg o 16,00 2,00

116 Duitse Rijk 684-690+694-701 o 38,00 3,00

117 Duitse Rijk Dienst 114-131 o 70,00 10,00

118 Duitse Rijk Dienst 155-177 o 24,00 2,00

119 Danzig nr 245-248-249 o 8,80 1,60

120 Danzig nr 269 o 10,00 2,00

121 Danzig 274-275 o 7,00 1,40

122 Danzig Luchtpost 298-301 o 11,00 2,20

123 Duitsland stockboek diversen p/g 5,00

124 Bundespost stockboek 1956-1993 p 800,00 15,00

125 Motief stockboek honden/katten g 20,00

126 Duitse Rijk stockboekje g 4,00

127 Motief stockboekje bloemen,sport g 8,00

128 Nederland/Duitsland 2 stockboekjes p 214,00 14,00

129 Duitsland stockboekje diversen g 800,00 10,00

130 Wereld stockboekje blokken 2,00

131 Bundespost stockboekje 17 series p 135,00 9,00

132 Belgie blok 7 muziekfonds p 120,00 15,00

133 Belgie blok 15 winterhulp o 20,00 3,00

134 Belgie blok 16 winterhulp o 20,00 3,00

135 Nederland Amphilex 1967 2 FDC's ong 18,00 3,00

136 Nederland PZB nr 2 p 13,00 2,00

137 Nederland serie 454-459 op briefkaart g 3,00

138 Nederland jaargang 2001 velletjes p 100,00 10,00

139 Duitsland stockboekje met 15 PZB's p 250,00 20,00

140 Rusland stockboekje 250 zegels g 5,00

141 Wereld doos diversen p/g 5,00

142 Danzig blok nr 1 p 2,00

143 Wereld 7 restant RZB'jes 5,00

144 Curacao stockkaart 2,00

145 Saarland/Duitsland diversen op kaartjes 9,00

146 U.S.A. 2 strips p 3,00

147 Oostenrijk stockkaart p/g 3,00

148 Noorwegen/Finland stockboek 5,00

149 Wereld 2 importa albums FDC's 5,00

150 Duitsland stockboek blokken p/g 5,00
totaal 925,70
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OP DE WOENSDAGBIJEENKOMST VAN 19 DECEMBER ZIJN ER GEEN DUBBELTJESBOEKEN
AANWEZIG IN VERBAND MET DE GROTE KERSTLOTERIJ.

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

1 Nederland jaargang 1986 p 21,30 2,00

2 Duitse Post nr 108-110 g 45,00 4,60

3 Nieuw Zeeland 21 enveloppen onb 10,00

4 Nieuw Zeeland 21 enveloppen onb 10,00

5 Nieuw Zeeland jaargang 1985 p 10,00

6 Wereld stockboek p/g 58,00 5,00

7 Spanje stockboek p/g 10,00

8 Nederland nr 1 g 40,00 4,00

9 Nederland nr 2 g 30,00 3,00

10 Nederland 2252-2257 g 7,00 2,00

11 Zwitserland 1968-1983 in Schaubeck g 3,00

12 Wereld stockboek g 3,00

13 Wereld stockboek g 3,00

14 Nederland 379-391 + 379a-d p 24,00 3,00

15 Nederland kaart pzb'jes g 2,00

16 Diversen Davo supplementen 1990-2000 5,00

17 Nederland 550-555 p 52,00 5,00

18 Nederland 2233-2242 + 2272-2281 p 22,00 7,00

19 Nederland Provincievel Friesland p 12,00 3,00

20 Nederland Provincievel Zeeland p 12,00 3,00

21 Duitse Rijk stockkaart g 75,00 2,00

22 Diversen DDR schaubek album leeg 5,00

23 D.D.R. stockboek bloemen g 3,00

24 Wereld map allerlei 2,00

25 Nederland 3 series 1938-1940 p 3,00

26 Nederland 10 pzb'jes g 2,00

27 Wereld schoenendoos afgeweekt 2,60

28 Wereld map kaarten/brieven 1,60

29 Nederland 2172-2181+2182-2191 p 20,00 7,00

30 Nederland Provincievel Groningen p 12,00 3,00

31 Wereld doos allerlei g 5,00

32 Wereld stockboek g 5,00

33 Nederland 2868-2877 p 15,00 3,60

34 Nederland 2352-2361 g 3,80

35 Nederland V1909-1918+1957-1966 p 23,00 2,40

36 Nederland 2325-34+2338-39 p 17,00 1,80

37 Nederland 2937-2946 p 8,00

38 Nederland 2497-98+2500-09 p 18,50 2,80

39 Frankrijk stockboek g 5,00

40 Belgie nr 512 2x o/g 6,00 1,20

41 Nederland Album 100FDC + 46LDC's Zeeland bes 10,00

42 Nederland Album 63 FDC's Hulst 5,00

43 Nederland PTT mapjes nr 1-139(2x) 5 albums p 10,00

44 Nederland 1e dagbladen 1-153 in 4 albums g 5,00

45 Nederland nr 1-3 g 250,00 35,00

46 Nederland nr 6 ( kort tandje) g 120,00 12,00

47 Nederland nr 9-10 g 70,00 10,00

48 Nederland nr 11 g 125,00 16,00

49 Nederland nr 14 g 90,00 12,00

50 Nederland nr 16B g 95,00 12,50

51 Nederland nr 19-29 (28 gratis) g 315,00 22,50

52 Nederland nr 34-44 g 175,00 25,00

53 Nederland nr 45-47 g 225,00 32,50

54 Nederland nr 49 + 77-79 g 165,00 20,00

55 Nederland FDC nr 3 aangetekend g 425,00 50,00

56 Nederland 556-560 op FDCbrief met spec.stem g 750,00 50,00

57 Franse Zone Duitsl. Baden 42a-45a o 45,00 7,00

58 Franse Zone Duitsl. Baden blok 2 o 110,00 17,00

59 Franse Zone Duitsl. Baden blokken 1a+1b o 70,00 10,00

60 Franse Zone Duitsl. Rheinland blok 1 o 70,00 10,00

61 Geall. Bezetting 36 - 51 T1 + T2 o 52,00 7,00

62 Geall. Bezetting 103-105 + blok 1 g 375,00 50,00

63 Geall. Bezetting nr 16-35 g 1.000,00 100,00

64 D.D.R. blok 6 Goethe p 220,00 32,00

65 Diversen Doos diverse lege insteekboeken 1,00

66 Duitse Rijk diversen op kaartjes o 1,00

67 Duitse Rijk Nr 26 Brustschild o 40,00 6,00

68 Duitse Rijk Dienst 75-88 o 15,00 3,00

69 Oud Duitsland Pruisen 9-12 g 92,00 6,00

70 Oud Duitsland Sachsen 8-11 g 55,00 5,00

71 Oud Duitsland Turn en Taxis 1+5+6 g 75,00 6,00

72 Oud Duitsland Turn en Taxis 7-10 g 75,00 6,00

73 Oud Duitsland Wurttemberg 123-129 o 25,00 5,00

74 Oud Duitsland Wurttemberg 241-250 o 22,00 4,00

75 Nederland Catalogus 2017-2018 g 2,00
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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

76 Duitse Rijk Dienst nr 65 (echt ?) g 600,00 12,00

77 Wurttemberg 11 zegels g 22,00 1,60

78 Duitsland Lokaalpost 3 zegels p 30,00 5,00

79 Duitse Rijk blok nr 5 g 90,00 15,00

80 Denemarken nr 1 g 45,00 4,00

81 Duitse Rijk 410-422 g 35,00 3,00

82 Duitse Rijk 22 dienstzegels p 77,50 10,00

83 Duitse Rijk 22 dienstzegels p 124,00 15,00

84 Diversen Davo leeg FDC album 3,00

85 Diversen Victoria album klein 2,00

86 Diversen Klemband Duitsland blauw 2,60

87 Diversen Leeg blanco album 3,00

88 Suriname zaligverklaring P.Donders 1,00

89 Nederland 100 jaar pakketpost 1,00

90 Engeland 3 enveloppen 1,20

91 Motief pers.zegels wielrenners 4,00

92 Finland 3 velletjes 1,60

93 Indonesie 3 velletjes + zegels 1,20

94 Franse Zone Duitsl. Baden Blok 1B Type 6 met keur p 300,00 30,00

95 Danzig collectie op kaart o 180,00 15,00

96 Danzig collectie op kaart g 100,00 8,00

97 Geall. Bezetting collectie op kaart o/g 150,00 8,00

98 Duitsland Abstimmungsgebiete o/g 69,00 4,00

99 D.D.R. 1969-1974 in Lindner album p/o 260,00 23,00

100 Berlijn 1961-1985 in Kabe album p 650,00 45,00

101 Berlijn 1948-1990 in Lindner album p 1.300,00 110,00

102 Nederland nr 12 g 200,00 40,00

103 Nederland nr 49 g 150,00 30,00

104 Nederland nr 104 g 100,00 25,00

105 Nederland nr 105 g 125,00 30,00

106 Nederland Pzb'jes nr 50-58 14 stuks p 75,00 5,00

107 Nederland stockboek 1945-1973 p 25,00

108 Frankrijk Davo album 1975-1989 g 5,00

109 Island of Man Davo album 1973-1999 leeg 10,00

110 Diversen Rood leeg dik stockboek 5,00

111 Duitsland Bund stockboek 1975-1992 p/g 15,00

112 Nederland 3054+3066 p 15,00 8,00

113 Oostenrijk 2 vellen Spaanse Rijschool p/g 16,00 3,00

114 Engeland grote kist afgeweekt g 1,00

115 Wereld stockboek  g 5,00

116 Berlijn 1904-1986 op kaart p 60,00 6,00

117 Nederland 2641a/f p 12,80 3,60

118 Nederland 3175-3184 g 16,00 3,60

119 China jaargang 2006 p 30,00

120 Duitsland 1861-1864 p 16,00 1,60

121 Nederland 3028-3037 p 16,00 3,60

122 Luxemburg Cept 1957 p 15,00 15,00

123 Nederland 3401-3410 g 16,00 3,60

124 Nederland kaartje portzegels g 5,00

125 Nederland V1727 p 9,00 1,00

126 Nederland V2104-2113 p 12,00 3,00

127 Nederland 3187-3196 g 16,00 3,60

128 China jaargang 2005 p 30,00

129 Belgie collectie in album g 5,00

130 China 2 kaarten p 10,00

131 Nederland V886-V888 Amphilex p 75,00 15,00

132 Wereld stockboek allerlei 3,00

133 Spanje 3428-3433 2x2 blokken p/g 18,00 4,00

134 D.D.R. Blok Karl Marx p 90,00 20,00

135 Nederland briefkaarten op kaart 5,00

136 Nederland Provincievel Flevoland p 10,00 3,00

137 D.D.R. 5 blokken g 27,50 4,00

138 D.D.R. 7 blokken g 25,00 4,00

139 Spanje 3560-3583 2x2 vellen p/g 12,00 3,00

140 Nederland 10 blokken p 50,00 2,00

141 Nederland 556-560 p 90,00 20,00

142 Spanje blok 2252-2253 p 18,00 3,00

143 Nederland stockboek p 3,00

144 Nederland briefkaarten op kaart 5,00

145 D.D.R. 5 blokken g 32,00 5,00

146 D.D.R. 5 velletjes g 25,00 4,00

147 Nederland Provincievel Z.Holland p 10,00 3,00

148 Nederland briefkaarten op kaart 5,00

149 Spanje 1992+2000 2x2 vellen g 12,00 3,00

150 Nederland 10 blokken p 50,00 2,00
totaal 1.549,70
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Iets bijzonders
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zuidelijkste postkantoor:
Christchurch in Nieuw Zeeland.
 
 

 

Iets bijzonders
 
 
Een briefstuk met een foto van een "vermist“ persoon met telefoonnummer.
 
In de periode van de Argentijnse REVOLUTIE waren heel veel personen ”vermist”
(vermoord). Vandaar deze lugubere sticker op een enveloppe.
 
Wie IETS van die vermiste persoon weet kan bellen naar de familie, en vertellen
wat men weet. Er zijn duizenden van deze situaties bekend.
 
 
Ger van Balveren
 
 

 Contributie voor 2019
 
Het bestuur wil de contributie voor 2019 handhaven op die van de voor-
gaande 8 jaren nl. € 31,- per jaar. Ook die voor de huisgenoten blijft
€ 12,50. De voorzitter heeft dit meegedeeld tijdens de ledenbijeenkomst
van 19 september 2018 en het besluit werd door de ledenvergadering met
algemene stemmen geaccordeerd. Wilt u de contributie vóór 1 december

2018 overmaken op rekeningnummer
                                NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg
Zorg voor een juiste oschrijving!!!  U kunt ook contant betalen. Betaal a.u.b. tijdig; dat bespaart ons
eventuele herinneringskosten.Bij voorbaat dank. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons machtigt
om jaarlijks de contributie automatisch te incasseren. Op de volgende bijeenkomst zijn machtigings-
formulieren aanwezig.
 
Voor meer informatie: Rien Kooiman 0162 314956.
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 Supersonische Tu-144: 50 jaar in de filatelie
 
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Tupolev Tu-144
van de Russische vliegtuigbouwer Andrei Tupolev
voor het eerst de lucht inging. Die vlucht van het
supersonische verkeersvliegtuig vond plaats op 31
december 1968 vanaf het vliegveld Zhukovsky nabij
Moskou. Hiermee snoepten de Russen de 'eer' van
de eerste vlucht van dit type vliegtuig af van de
Engelsen en Fransen. Want die waren nog druk
doende met de voorbereidingen voor de eerste
testvlucht van de eveneens supersonische Concorde.

 
In de loop der jaren zijn er in totaal tientallen postzegels, blokken en
poststukken van de Tupolev Tu-144 uitgebracht. Hoofdzakelijk door landen
met indertijd een communistische signatuur. Zoals Albanië, Cuba, Hon-
garije, Noord-Korea, Roemenië en Rusland zelf. En nog komen er regel-
matig blokken van de Tu-144 op de markt, veelal in combinatie met een
afbeelding van de Concorde. Albanië maakte overigens een blunder door
op de 'supersonische' postzegel als vliegtuigtype Tupolev 114 te drukken,
in plaats van Tupolev 144.
 
Hoewel die laatste decemberdag van 1968 qua weersomstandigheden rond
Zhukovsky een barre dag was met mist, sneeuw en een erg laag hangend wolkendek ging de Tu-144 toch
het luchtruim in. Rusland voelde zich daartoe verplicht, omdat het al jarenlang had beweerd dat dit
vliegtuig in 1968 de eerste vlucht zou maken. De bemanning maakte toen op die oudejaarsdag een vlucht
van 38 minuten. Nog niet met supersonische snelheid want het risico dat er daarbij iets mis zou gaan,
werd nog te groot geacht.
 
Mach-waarde
De supersonische snelheid is de snelheid van het geluid en wordt aangegeven met de Mach-waarde. Die
is genoemd naar de Oostenrijkse wetenschapper Ernst Mach (1838-1916). De geluidssnelheid is onder
meer afhankelijk van de temperatuur van de lucht en de vlieghoogte van een toestel. Hoe lager de
temperatuur, dat het geval is in de hogere luchtlagen, hoe lager de Mach-waarde is. Op hoogten boven
13 kilometer is de geluidssnelheid vrijwel constant en bedraagt daar circa 1086 km/uur. Op zeeniveau is
die snelheid ongeveer 1224 km/uur. In beide gevallen is de Mach-waarde 1,0. De kruissnelheid van de
Tu-144 was 2120 km/uur (Mach 2,2). Het toestel bood plaats aan 140 passagiers.

 
Colablikjes?
In totaal zijn er slechts 17 Tupolev Tu-144's gebouwd.
Daarvan zijn er 2 verongelukt en 6 definitief gesloopt.
Mogelijk staat er ergens in Rusland nog een half af-
gebouwd toestel, of zijn daar inmiddels (ook?) cola-
blikjes van gemaakt. Zeker is, dat er 8 Tu-144's
bewaard zijn, waarvan 7 in Rusland. De voor het
algemene publiek in het Westen meest toegankelijke
Tu-144 staat in het Auto & Technik Museum in
Sinsheim, Duitsland. Die staat daar op palen majes-
tueus in startpositie gebroederlijk bij een Brits/
Franse Concorde. Sinsheim ligt 37 km ten zuiden van
Heidelberg en 480 km van Oosterhout.

Concordski
Vanwege de sprekende gelijkenis met de Concorde werd de Tu-144 in het
Westen al snel de Concordski genoemd. Volgens luchtvaartdeskundigen
hebben de Russen jarenlang op allerlei manieren gespioneerd om de
blauwdrukken en technische gegevens van de Concorde in handen te
krijgen. De eerste Tu-144 die verongelukte was de productieversie met
registratie CCCP-77102. Dat toestel brak op 3 juni 1973 in de lucht uiteen
tijdens een demonstratie boven de Parijse luchthaven Le Bourget waar
toen de internationale Luchtvaartsalon plaatsvond. Alle 6 bemanningsle-
den en 8 mensen op de grond kwamen daarbij om het leven.
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Geen succes
De eerste supersonische vlucht van de Tu-144 was op 5 juni 1969 en het
toestel werd pas op 1 november 1977 voor het eerst ingezet op een
passagiersdienst. Die route werd door de Russische luchtvaartmaatschap-
pij Aeroflot gevlogen en ging van Moskou naar Alma Ata in Siberië (tegen-
woordig Almaty in Kazachstan). Na slechts zo'n 50 retourvluchten werd
die lijndienst al medio 1978 zonder uitleg beëindigd. Later werd bekend
dat er in mei 1978 een tweede Tu-144 was verongelukt na een testvlucht
waarbij in een van de motoren brand was uitgebroken. Bij de noodlanding
verongelukte dat vliegtuig en kwamen twee boordwerktuigkundigen om.
Daarna werden er geen passagiersvluchten meer met de Tu-144's uitge-
voerd. Vrachtvluchten vonden er nog wel enige tijd mee plaats.

Van 1996 tot 1998 werden er in samenwerking met onder meer
de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing en het Amerikaanse
ruimtevaartbureau (NASA) nog 27 testvluchten met een gemo-
dificeerde Tu-144 gemaakt. Die vluchten werden uitgevoerd om
te kijken of er mogelijk een nieuwe generatie van een superso-
nisch verkeersvliegtuig mogelijk was. Dat bleek toen niet het
geval, waarna de laatste vlucht met een Tu-144 plaatsvond op
14 april 1999.
 
(Tekst en foto's: Henk Heiden)
 
 
 

 
Rechts boven: Micronesië 1993. Andrei N. Tupolev, ontwerper van de Tu-144.
Links boven: Enveloppe van de samenwerking van Tupolev en de Amerikaanse NASA 1966.

Rechts: Tu-144 op vliegveld Zhukovsky
Onder: Luchtpostenveloppe Rusland
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sao Tomé et Principe 1979                Hongarije 1977                               Congo 1977
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Iets bijzonders
 
Deze enveloppe (van Peter Hendrickx) is
gestempeld in een autopostkantoor. Op de
stempel is de route van de bus afgebeeld
in de periode 17 november t/m 31 decem-
ber 1952. Soortgelijke stempels zijn er ook
van andere jaren, met andere routes.
 
In 1929 is het eerste autopostkantoor in
Frankrijk in gebruik genomen. De Neder-
landse PTT kocht in 1936 een grote trekker
van Chevrolet met oplegger. Hierin werd
een autopostkantoor ingericht. In afge-
koppelde stand kon men aan de voorzijde acht schrijftafels uitschuiven.  Aan de achterzijde waren drie
geluiddichte telefooncellen ingebouwd.  Aan de twee zijkanten waren een briefkaartenautomaat en twee
postzegelautomaten aangebracht ten behoeve van de zelfbediening. Over de lengte van het felrood ge-
schilderde autopostkantoor stond in gouden letters Post – Telegraaf – Telefoon.

 
Voor het eerst werd deze bus in 1939 in Assen in gebruik genomen bij de
T.T. races. Daarna volgde een aantal andere grote evenementen, zoals de
Vierdaagse te Nijmegen en de NCRV landdag in het Feyenoord stadion te
Rotterdam. Eind 1939 moest het inzetten van het autopostkantoor worden
gestaakt wegens de oorlogsomstandigheden en de benzineschaarste  In 1944
werd het door de Duitsers gevorderd en naar Duitsland afgevoerd. Het is in
Kassel (Noord Duitsland) bij een bombardement verloren gegaan.
 
In de periode1948-1954 werd een
noodbus ingezet. Deze werd ge-
bruikt om propaganda te maken

voor de verkoop van Kinderzegels. In 1948 werden door de
noodbus tussen 15 november en 31 december 39 standplaatsen
aangedaan. In de periode van 10 februari tot 10 maart werd
deze ook ingezet  ten behoeve van de watersnoodactie ingezet.
 
In 1952 werd een nieuw autopostkantoor in gebruik genomen.
De opbouw en inrichting was nagenoeg gelijk aan die van 1939.
De bus ook gebruikt bij gelegenheid van de geboorte van Z.K.
H. prins Willem-Alexander bij het Academisch Medisch Centrum
Utrecht gestaan. De laatste jaren werd ter ondersteuning van de verkoop van kinderzegels het autopost-
kantoor op de Dam te Amsterdam geplaatst. Het postkantoor is voor het laatst ingezet bij de verkoop
van kinderzegels van 11 tot en met 13 november 1969 te Amsterdam. Op 2 oktober1970 is het kantoor
verkocht aan Circus Tony Boltini die er een kassawagen van maakte.
 
In de periode 1971-1979 zijn rijdende postkantoren in gebruik genomen om de dienstverlening in kleine
kernen te kunnen behouden. Vanaf 1978 tot 1987 zijn 56 rijdende postkantoren in gebruik geweest. Zij
werden ook ingezet op campings en in recreatiegebieden. In 1994 wordt de dienst van de rijdende
postkantoren uit economische motieven geheel gestaakt en is het publiek aangewezen op postkantoren
en postagentschappen.

Jubileum
 
Als afsluiting van ons 
jubileumjaar:
een extra dikke 
Oosterhouter Post!
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In de beginperiode van de briefkaart bestonden er
internationaal nauwelijks regels of afspraken.De
omvang en kleur van de kaart, de tekst en versie-
ringen op de briefkaart en de vormgeving werden
overgelaten aan de nationale posterijen. Een voor-
beeld moge dit verduidelijken.
 
Op 23 november 1890 stierf koning Willem III. Hij
werd opgevolgd door Wilhelmina, die nog geen re-
geringsbevoegdheid kreeg maar wel staatshoofd
werd. Het gevolg van deze troonswijziging was dat
er onder andere nieuwe postzegels moesten komen
met daarop de afbeelding van de vorstin. (‘Prinses
Wilhelmina met hangend haar’ NVPH nr.:  34 – 44)
Uiteraard dienden er ook nieuwe briefkaarten te
komen voorzien van een ingedrukte koninginnen-
zegel. Omdat gebruik gemaakt werd van een be-
staande drukvorm met daarin een nieuwe afbeel-
ding, zou de koningin wegkijken van het rijkswapen
dat in de linker bovenzijde van de briefkaart was
geplaatst. (afbeelding 1)
 
Dit zorgde voor verwarring en opwinding. Het kon
toch niet zo zijn dat de koningin wegkeek van het
wapen! De discussie ging zelfs zo ver dat men be-
sloot de postzegel niet in de rechter maar in de
linkerbovenhoek te plaatsen, zodat de vorstin wel
naar het wapen keek. (afbeelding 2)
Onder verzamelaars leidde dit tot de nodige specu-
laties, omdat men veronderstelde dat een briefkaart
die zo afweek van de gangbare poststukken op
termijn veel geld zou opleveren. Om speculanten de
wind uit de zeilen te nemen besloot de Post om beide
kaarten in grote hoeveelheden op de markt te
brengen.
 
 
Voor 1904 werd geen aandacht geschonken aan
poststukken met een onvolledig adres. (afbeelding
3)  Er bestond bovendien geen verplichting om af-
zendergegevens op de kaart te noteren. Dit leidde
uiteraard tot een hoog percentage onbestelbare
post. Na publicatie van een artikel in de Telegraaf
in maart 1904, waarin werd aangegeven dat het
gewenst was om afzendergegevens te vermelden
op briefkaarten, werd deze situatie verbeterd. Vanaf
oktober verschenen de eerste briefkaarten met de
mogelijkheid om de afzendergegevens in te vullen.
De plaats, omvang en het aantal afzenderlijnen op
de briefkaart zouden in de loop der jaren verschil-
lende keren gewijzigd worden.
 
In 1905 verscheen in een weekblad een artikel van
een zekere Richard Nicolaüs Rolald Holst. Deze
bekende beeldend kunstenaar, schilder, tekenaar,
lithograaf, etser en schrijver bekritiseerde de
vormgeving van de Nederlandse briefkaart. Als
voorbeeld gebruikte hij de binnenlandbriefkaart van
1904. Hij toonde aan dat de vormgeving een alle-
gaartje was. Op dertien woorden tekst werden liefst
zes verschillende lettertypes gebruikt! (afbeelding
4) Dat moest anders kunnen, vond hij.    
                                               

Briefkaarten van Nederland - 3

 
Afbeelding 1:
Briefkaart met daarop de afbeelding van Wilhelmina
die wegkijkt van het mantelwapen. Volgens specu-
lanten zou deze kaart in de nabije toekomst veel
geld opbrengen. Niets bleek minder waar.

 
Afbeelding 2:
De postzegel van Koningin Wilhelmina linksboven
op de briefkaart en het wapen rechtsboven ge-
plaatst. De koningin kijkt naar het wapen.

Afbeelding 3:
Een briefkaart uit 1898 en verstuurd van Den Haag
naar Wageningen. Afzenderlijnen ontbreken. De
briefkaart werd verstuurd naar H. Bos en kwam aan!
Let op de tekst onder zijn naam.
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Afbeelding 7:
De laatste door de post uitgegeven briefkaart zonder
lange scheidingslijn verscheen op 1 maart 1921 als
gevolg van de tariefstijging voor briefkaarten be-
doeld voor binnenlands gebruik van 5 naar 7 ½ cent.

 
Afbeelding 6:
De eerste briefkaart met een lange verticale schei-
dingslijn verscheen in april 1908. Let op het adres
en de afzendergegevens die onvolledig werden in-
gevuld.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 4:
De briefkaart die Ronald Holst voor ogen had toen
hij kritiek uitte op de Posterijen. De vormgeving van
deze kaart vormde een allegaartje.

 
Afbeelding 5:
De binnenlandbriefkaart die uitgegeven werd na
kritiek van Rolald Holst.
De vormgeving op de kaart is in overeenstemming
met de ideeën van de criticus.  Het hele schrijfvlak
was opgevuld als een vierkant met uitzondering van
het woord ‘BRIEFKAART’ dat tussen het wapen en
de 2 ½ cent zegel was geplaatst.

Het hoofdbestuur van de Post schrok behoorlijk van
de publicatie. Alhoewel er geen vormgever werd
aangesteld kreeg de drukker, (Joh. Enschedé te
Haarlem) de opdracht kritisch de kaart te bezien.
Dit leidde tot aanzienlijke wijzigingen ten opzichte
van de vorige briefkaarten. (afbeelding 5) 
 
Eén van de meest ingrijpende veranderingen in de
historie van de briefkaart is de invoering van een
verticale lijn geweest aan de voorzijde van de kaart.
Deze was bedoeld om de schrijfruimte voor de ge-
adresseerde te vergroten. Met deze ingreep zou
bijna ¾ deel van de kaart gebruikt kunnen worden
voor het plaatsen van de boodschap.
 
De eerste kaart met een verticale streep verscheen
in april 1908. (afbeelding 6) Maar Nederland zou
Nederland niet zijn als ook hier geen kritiek op zou
komen. Vooral vanuit de adel werd fel geprotesteerd
tegen deze ingreep, omdat men daardoor te weinig
schrijfruimte zou hebben om alle titels en namen bij
verzending van een briefkaart te kunnen opschrij-
ven.
 
De PTT koos voor een middenweg. Er zouden zowel
kaarten met als zonder verticale scheidingslijn
komen en bij aankoop ervan kon men aan het loket
aangeven welke men wilde! Nederland op zijn best.
Pas in 1923 werd de uitgifte van kaarten zonder
scheidingslijn beëindigd. (afbeelding 7)
 
 
Gerard Beckers

Vervolg:  Briefkaarten
van Nederland -3

*****************************************
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Grote kerstloterij op 19 december
 
Op woensdag 19 december is het weer zover: de kerstbijeenkomst met
een hapje, een drankje en iets extra's bij de koffie. En natuurlijk met de
traditionele kerstverloting als hoogtepunt, met prachtige prijzen in de
kerstsfeer, maar ook filatelistische artikelen. 
Totaal ruim 100 prijzen! Ook mensen die geen prijs hebben tijdens de

loterij, ontvangen een prijsje, dus ieder gaat tevreden naar huis. En dat alles weer bijeengebracht door
Joop Hofkens. Een lot kost maar € 0,50.
Verder worden er maar liefst 10 leden gehuldigd in verband met hun 25- resp. 40-jarig lidmaatschap.
We hopen velen van u te ontmoeten en ook introducés zijn van harte welkom. Hoe meer bezoekers
hoe meer kerstvreugde.
 
Laten we dit postzegeljaar weer goed afsluiten.
 

 
Ook dit jaar verkoopt Cees Pijpers weer loten van de grote Clubactie ten
behoeve van onze vereniging.
Ook dit jaar kosten de loten € 3,- per stuk. (80% komt ten goede aan onze
eigen vereniging). U kunt ze  bij Cees kopen op de zaterdagmiddagbijeen-
komsten,  soosmiddagen in de Bunthoef en op de woensdagavondbijeen-
komsten in 't Haasje. Maar u kunt ze ook telefonisch bestellen (0162
4327380) of via email: ceespijpers@casema.nl  Ook kunt u € 3,- (of een

veelvoud ervan) overmaken op de bankrekening van onze vereniging; wij zorgen dan dat u de loten
ontvangt. (NL96ABNA040 97 65 244 t.n.v. Oosterh. Ver. Postz.)
 
U ziet: er zijn mogelijkheden genoeg om onze (uw) vereniging te steunen met loten van de grote
clubactie. Doe mee en dan wordt het een groot succes. Op woensdag 12 december 2018 vindt de
trekking plaats. Wie weet wint u de hoofdprijs van € 100.000,- of een van de andere prijzen. Wie niet
waagt, wie niet wint.
 



Hulst
 
Op 1 april 1970 vond er een grote wijziging
in de samenstelling van de Zeeuws-Vlaam-
se gemeenten plaats. De toen bestaande
dertig gemeenten gingen over in acht
nieuwe. 22 Gemeenten werden dus opge-
heven. (Op 1 januari 2003 werd een nieu-
we herindeling voltrokken. Zeeuws-Vlaan-
deren bestaat nog uit drie bestuurlijke
eenheden, t.w.: Hulst, Sluis en Terneu-
zen.)
 
De Postzegelvereniging “Het Land van
Hulst” te Hulst heeft ter gelegenheid
daarvan van elke opgeheven gemeente

 
een LAATSTE DAG-ENVELOPPE uitgegeven
(22 stuks dus) met daarop het wapen van
de betreffende gemeente, de gemeente-
stempel en poststempel.
 
In de jaren 1978-1981 werden ruim 20
postkantoren, hulpkantoren en postagent-
schappen opgeheven. (Hengstdijk en Os-
senisse hadden reeds vanaf 1851 een
bestelhuis.) De postzegelvereniging heeft
voor elke opgeheven post een speciale
enveloppe uitgegeven met “LAATSTE DAG
AFSTEMPELING” met een stempel van de
betreffende post  en postzegel.

 
Maar de vereniging heeft in 1979 ook
speciale enveloppen met EERSTE DAGAF-
STEMPELING uitgegeven bij de start van
een rijdend postkantoor (Hulst, Oostburg,
Zierikzee; en Goes in 1988). Alle rijdende
postkantoren zijn inmiddels opgeheven. Er
zijn alleen nog postzaken in diverse win-
kels (zoals Bruna) af te handelen.
 
De postzegelvereniging was actief met het
uitgeven van speciale enveloppen. In Hulst
worden al vanaf 1971 zomerorgelconcer-
ten georganiseerd, totaal reeds 225! In
2018 de 44e cyclus. In ieder geval sinds

 
1975 (19e concert), tot en met1983 (76e
concert) is er van elk concert een speciale
enveloppe uitgegeven. En verder ook
tenminste 14 enveloppen t.g.v. achthon-
derd jaar stadsrechten Hulst.
 
 
Voor zover ik kan nagaan bestaat de
Postzegelvereniging "Het land van Hulst"
niet meer.
 
r.k.
 
*********************************-
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125 jaar Postzegel Vereniging Breda 1893 - 2018 
 
 Grote verzamelbeurs op 17 & 18 november. 
   17 november dag van de Jeugdfilatelie 
  Veiling op 18 november.  
  Kleine tentoonstelling. 

Gratis postzegels voor iedere bezoeker. 

 Tevens een filatelistisch jeugdhoek. 

Openingstijden op 17 & 18 november.  

                             Van 10 uur tot 16 uur. Gratis toegang 
  PV Breda

 
POSTZEGELRUILBEURZEN 2018-2019
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data in 2018:
4 november, 2 december.
De data in 2019 zijn: 6 januari, 3 februari, 10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni,
1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!
Vrij parkeren!!

        
LEDENBIJEENKOMSTEN 2018-2019:
De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elke maand, behalve in juli en augus-
tus. In Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.
De data voor 2019 zijn: 29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni, 24 september, 29
oktober, 26 november, 17 december.
 
RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2018-2019:
Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf Hendrik
III plein 168, Breda op de volgende data in 2018:
15 december. (17 november vervalt i.v.m. het 125-jarig juileum)
De data in 2019 zijn: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 21 september, 19
oktober, 16 november, 21 december
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.

Informatie website:www.pvbreda.nl    info@pvbreda.nl
 

Gevraagd:
- Hebt u misschien een mooie enveloppe met speciale zegels of een verhaaltje om in de OP te plaatsen?
- Of hebt u een artikel over uw verzameling of een ander postzegelonderwerp?
- Of hebt u suggesties voor de OP?
Neem dan contact op met: Rien Kooiman 0162 314956 of rien.kooiman@kpnplanet.nl
Bij voorbaat dank.
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  Kom  gezellig postzegelen bij Smits Philately 

Collecties & Partijen     Losse zegels & series 

  

WWW.FILATELIE.NET 

In- en verkoop van Postzegels 

Wij bieden u: 

• 800+ verzamelingen, partijen en restanten. 

• Indrukwekkend aanbod losse zegels en series Nederland  & Overzee. 

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

• Gratis parkeren schuin voor de deur. 

 

Uw postzegels zijn geld waard bij Smits Philately. 

 
Wij zijn voortdurend op zoek naar: 

• Gespecialiseerde verzamelingen. 

• Doubletten partijen, handelarenstocks, uitzoekboeken.  

• Grote of kleine verzamelingen Engelse Koloniën.   

• Nederland en Overzee. 

• West Europa van A tot Z. 

• Wereld klassiek. 

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

 

Vraag nu onze gratis prijslijst aan: 

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

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

 
REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956
 

Florijnstraat 60  |  4903 RM Oosterhout
0162 457 775  |  www.bruijns-uitvaart.nl

v.l.n.r. Peter van Huijgevoort, Marianne Hermens,
Aimée van de Venne, Antoine Bruijns

     Afscheid nemen
 begint bij vasthouden 
 wat je lief is.
Afscheid nemen is de enige 
zekerheid die het leven ons 
biedt. Als het eenmaal zo ver is, 
wilt u dat het een persoonlijk 
afscheid wordt, dat recht doet 
aan uw overleden dierbare. 
Maatwerk dus! Een afscheid 
dat u bijblijft en houvast
biedt voor de tijd daarna.


