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November warm en fijn,het zal een strenge winter zijn. Als het vriest in novembervolgt er sneeuw in december. Zijn droevig de novemberdagen,de winter zal ons zeker plagen. In november kom je tegen,harde wind en fikse regen.

Brengt december regen en slijkdan worden de doktoren rijk. Is december vochtig en zacht,heel de winter zonder kracht. Brengt St. Nicolaas ijs,dan brengt Kerstmis regen. Veel sneeuw op Oudejaar,veel hooi in het nieuwe jaar.  2



Agenda 
voor de bijeenkomsten op woensdag 16 no-vember en 21 december in Camping 't Haasje,Vijf Eikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 - 411626.Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.     1.     Opening door de voorzitter  2.     Mededelingen  3.     Ledenbijeenkomsten 21/9 en 19/10  4.     Rondvraag  5.     In dec.: Jubilarissen  6.     Veiling 474 in november          Veiling 475 in december  7.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels  8.     In dec.: Kerstloterij  9.     Sluiting 

Van de voorzitter
Beste postzegelvrienden, Het postzegelseizoen is al weer een paar maanden geleden begonnen en velen vanu hebben onze bijeenkomsten bezocht in wijkcentrum de Bunthoef en op Camping’t Haasje. Het is altijd weer gezellig en je kunt er natuurlijk op vele manieren pro-beren je verzameling uit te breiden. Via onze welbekende stuivertafel kunt u goedkoopaan de ontbrekende zegels komen, maar ook de vele aanwezige tafelhouders kunnenu helpen uw mancolijst te verkleinen. Zij hebben van alles te koop dus kom ook eenslangs en stel hen gerust al uw vragen.Het is ons opgevallen dat wij als vereniging regelmatig de vraag krijgen om mensente helpen met de verkoop van hun verzameling omdat zij om welke reden dan ookwillen of moeten stoppen. Natuurlijk kunt u dan ook bij ons terecht voor een advies. Er is altijd een be-stuurslid aanwezig om u te helpen.Vanaf deze plaats wil ik u graag uitnodigen voor de woensdagavondbijeenkomsten in november en de-cember. Op beide avonden hebben we een mooie clubveiling voor u met allerlei kavels variërend vanenkele zegels tot verrassingsdozen vol met boeken etc. Zeker de moeite waarde om te komen bekijken.In december is er dan ook nog eens een geweldige eindejaarsloterij met vele prachtige prijzen. Namens het bestuur en alle medewerkers wens ik u alvast fijne postzegel- en feestdagen.Graag tot ziens op onze bijeenkomsten.Uw voorzitterPeter Hendrickx
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Onze jubilarissen in2022
 25 jaar lid:- dhr. R.P.M. Boelaars, Raamsdonksveer- dhr. A.J. v.d. Linden, Hilverenbeek- dhr. W.v.Schooten, Tilburg- dhr. A.M.A. Wirken, Dongen 40 jaar lid:- dhr. N.A.J. Stege, Made 

   Gemiddelde leeftijd

Leeftijd tussen: 2020   2022
     34-65    27     23
     66-70    29     22
     71-75    43     29
     76-80    43     51
     81-95    22     28
     Totaal  164   153
Gemiddeld  72 jr  + 3 mnd  73 jr + 4 mnd

 In 2020 was de jongste deelnemer aan onzevereniging 34 jaar, in 2022 is dat 36.De oudste deelnemer in 2020 was 94, evenals in2022.
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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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Onze leden
 Op 14 september 2022 is op 79-jarige leeftijd Annie Hofkens-Merkx uit Oosterhout overleden. M.i.v. 1-1-2016 was zij huisgenootlid. Zij was56 jaar gehuwd met Joop Hofkens, onze man van de Nieuwtjesdienst.Zij hebben 1 dochter, Diserée, en 2 kleinkinderen. Zij was al ruin 6 jaarziek en is in het Hospice in Dongen overleden. Op het gedachtenisprent-je stonden een aantal punten zoals zij herinnerd zal worden. Enkele ervanzijn: Niet klagen – Sterk – Gezelligheid – Tevreden – Pittige tante –Humor – Niet opgeven – Plezier -Genieten van kleine dingen – Duidelijk-  Warm – Behulpzaam – Attent – Eerst eten – Doe maar gewoon –Gastvrij – Gevat – Vakanties – Zorgzaam. Wij wensen Joop, Diserée en verdere familie heel veel sterkte bij ditverdriet. **************************************************************************************** Op 3 september 2022 heeft Stefaan Note uit Malle zich aangemeld als nieuw lid en op 1 oktoberdhr. F.v.d.Muren uit Breda. Welkom bij onze vereniging en veel postzegelplezier gewenst. ***************************************************************************************** Op 1 augustus 2022 is Ger van Balveren uit Oosterhout op 84-jarigeleeftijd overleden. Ger was 39 jaar een zeer betrokken lid van onzevereniging. In de Oosterhouter Post van september 2009 staat een zeeruitgebreid interview met hem. Ger was een trouw bezoeker (met loep)van onze verenigingsavonden en was een deskundige op het gebied vanNederlandse plaatfouten, waarvoor hij ook lid was van de Nederl.Postzegelvereniging “De Plaatfout”. Ook verzamelde hij rolzegels,postzegelboekjes en “vlinder”-postzegels. Vlinders waren zijn grotepassie. Ook zijn vrouw Anja was actief betrokken bij zijn hobby’s en heeftzijn uitgebreide postzegelverzamelingen in Excel ingebracht! Verderwaren verre reizen en bridge, samen met Anja, hobby's van hem. Wezullen hem missen bij onze bijeenkomsten. We wensen Anja en verderefamilie sterkte bij dit verlies. 

Crypto postzegel
Gerard Beckers uit Made schreef:Via de media (kranten, radio en tv), via het PostNL tijdschriftje Collect,nr. 112 van oktober 2022 en de website: https://www.postnl.nl/verstu-ren/postzegels/postzegels-verzamelen/nl-crypto-stamp/  werd ik geïn-formeerd over de komst van de eerste Nederlandse cryptopostzegel.PostNL benadrukt dat verzamelaars overal ter wereld zouden openstaanvoor deze baanbrekende innovatie.Ik heb me een beetje verdiept in de materie maar vraag me echt af ofpostzegelverzamelaars zitten te wachten op een digitale ‘tweelingzegel’die je kunt plaatsen in je ‘NFT-wallet’ en vervolgens kunt verzamelen ofverkopen. Bovenstaande vraag kan ik als eenling natuurlijk niet beant-woorden. Ik ben echter wel geïnteresseerd hoe verzamelaars hier tegen aan kijken.Vinden ze deze nieuwe manier van verzamelen een interessante ontwik-keling, een digitaal grapje of alleen maar een stunt van PostNL om post-zegels onder de aandacht van het publiek te brengen.Op marktplaats zag ik voor een complete set cryptozegels in de vijfkleuren overigens al bedragen voorbij komen waar ik van schrik.Wat vindt de verzamelaar hiervan? Graag uw reactie naar de redactie: rien.kooiman@kpnplanet.nl
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Bij de voorkant
 Op de voorpagina ziet u pand Arendstraat 32 te Oosterhout. Het was lang bekend als Sigarenhuis. Het iseen foto uit 1966 uit het archief van de Rijksmonumenten. Graag had ik er een recente foto van geplaatst,maar om verschillende redenen was dat niet mogelijk. Het is een huis met trapgevel, gebouwd omstreeks1652. De gevel aan de straatzijde is slechts 4,60 meter smal. In 1899 bouwden de Broeders van Huij-bergen links ervan een weeshuis, later in gebruik als patronaat. Daar staat nu eenaantal winkels.  In de kamer boven de sigarenwinkel heeft de in Oosterhout geborencomponist Marinus de Jong zijn eerste muzieklessen gehad. Hij was vooral inVlaanderen bekend. In de componistenbuurt in Oosterheide is een straat naar hemgenoemd. Aanvankelijk was het een woon-/werkhuis en werd in de 20ste eeuw een sigarenzaak.Sinds 2015 is daar Boekhandel “Het Verboden Rijk” gevestigd;  deze is vernoemdnaar een boek van Slauerhoff (1998-1936). Voorheen was de boekhandel gevestigdin Arendshof 263, die in 2010 nog werd heringericht. Maar deze verhuisde naarArendstraat 32 van dezelfde eigenaar, waar toen de boekhandel en presentjeswinkelAnderland (titel van het boek van Paul Biegel 1925-2006) was ondergebracht. *****************************************************************************************   Betalen
Er komt een vrachtwagenchauffeur een wegrestaurant binnen en hij bestelt patat met twee kroketten.Daarna komen er twee "motorjongens in leer". De een pakt de patat en de ander zijn kroketten van devrachtwagenchauffeur af. Deze zegt echter niets, rekent af en gaat weg. Waarop een van die knapentegen de baas van het wegrestaurant zegt: "Wat een lafaard, he? Wij eten alles van hem op en hij durftniks te zeggen". "Ja, je hebt gelijk", zegt de baas, "het is een lafaard. Trouwens, hij is nog eens eenslechte chauffeur ook, want ik zie dat hij buiten ook nog zomaar twee motoren in de puree rijdt".
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 Hebt u uw postzegels al eens goed bekeken? (11)

Xenga 7



Door: Wim van der Veeken, cultuurhistoricus Is begin oktober de schooljeugd bij u langs geweestom de jaarlijkse kinderpostzegels te verkopen? Ditjaar staat de actie in het teken van het 70-jarigvrolijke weekblad de Donald Duck (Afb. 1). Al eerderin 2012 had TNTpost het 75-jarig bestaan van deberoemde eend geëerd met een uitgave gecombi-neerd met het 3000ste nummer van het DonaldDuck weekblad (Afb. 2). Het betrof zelfs een zoek-tocht naar een gouden zegel ter waarde van€ 3000,--. De gouden zegel werd verstopt in eenenvelop met een bewaarblad (Afb. 3). Elk bewaar-blad kent één of meerdere pagina’s uit een DonaldDuck-verhaal speciaal geschreven en getekend voorde serie postzegelvelletjes met figuren uit Duckstad(Afb. 4). Het volledige verhaal beslaat 37 pagina’s.In 2013 publiceerde het weekblad Donald Duck hetvolledige verhaal in een speciaal bewaarnummervoor abonnees, nummer 61½. Het verhaal draaitom een bijzondere postzegel met in de hoofdrolDonald Duck als ijverige postbode. Hij doet er allesaan om het pakketje op de plaats van bestemmingte brengen. Donald wil namelijk employé van hetjaar worden bij de Duckstadse Post. Of Donald ditlukt? Dan moet u het verhaal lezen. Ook in 2012 werd het 60-jarig bestaan van hetweekblad Donald Duck gevierd met elke maand eennummer waarin een van onze provincies centraalstond. TNTpost koppelde hier velletjes met 3 zegelsen kaarten met de afbeeldingen aan vast. HetBrabant-velletje kent een carnavals/vastenavond-zegel, een zegel met de vlag van Noord-Brabant metop de voorgrond Donald Duck. De derde zegel geeftde Bourgondische levenswijze van de Brabanderweer in de vorm van een feestje waarbij een sjoke-lade bol, ook wel Bossche bol genoemd, klaar staatvoor consumptie en aangezien de gierige oom Da-gobert trakteert mogen de 7 aanwezigen ieder eenzevende deel nuttigen tot ongenoegen van zes leden(Afb. 5). Bij elk velletje waren drie kaarten toege-voegd met dezelfde thema’s als de zegels (Afb. 6) Nederland is niet het enige land met een DonaldDuck weekblad. Denemarken, Finland en Zweden

Strip-Caleidoscoop Deel I Donald Duck Weekblad

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4
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gingen ons voor. Nederland volgde op 25 oktober1952. Het weekblad werd als cadeautje toegevoegdaan het weekblad Margriet. De wederverkopers vanMargriet deelden 2,5 miljoen exemplaren uit aanalle gezinnen in Nederland. Waar zijn ze gebleven?In het eerste nummer zat een formulier dat je kongebruiken om een abonnement te nemen via debladenman/vrouw. Bijzonder was ook de prijsvraagmet mooie prijzen. Hier werd massaal aan meege-daan. De Verenigde Staten, geboorteplaats van hetDisney-fenomeen Donald Duck, kent al decennialang geen Donald Duck weekblad meer. In Italië iser geen weekblad met de Donald Duck-naam maarwel een weekblad dat Topolino heet met in dehoofdrol Mickey de muis. Wel draaft Donald geregeldop in dit blad met een eigen verhaal. In maart 2001gaf Finland een postzegelvel uit om te vieren dathet tijdschrift voor het eerst verscheen in 1951 (Afb.7). De voorpagina van het kerstnummer uit 1951was in Nederland de afbeelding bij het kerstnummervan 1952. Ook na dit 70ste jubileumjaar kwaakt Donald voort,niet altijd even bescheiden, in zijn eigen Duckstadof elders op avontuur in de wereld, meestal verge-zeld van zijn ook beroemde neefjes Kwik, Kwek enKwak.  

Afb 7

Afb. 6

Afb. 5
************************************************************************************

 Iets bijzonders
      Deze enveloppe met dagstempel 4-5-1929 (van CeesPijpers) is van het CBS aan de heer H.A. van Rijcke-vorsel aan de Gorinchemscheweg Wijk A 235 teOosterhout. Eenzelfde enveloppe heeft Cees van5-2-1932, gericht aan dezelfde persoon. Inmiddelsis het adres gewijzigd in Veerscheweg 235. Nu heethet gewoon: Veerseweg. Wie dhr.v.Rijckevorsel isheb ik niet kunnen achterhalen. 
9
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Briefkaarten en sociale filatelie
 Een enkele keer is een briefkaart aanleiding voor nader onderzoek. In 2016 kwam ik in het bezit van eenkaart die op 26 oktober 1943 was verstuurd door een zekere Ruth Goldmann die verbleef in barak 82Bin kamp Westerbork. Op de kaart schrijft ze dat ze hoogzwanger is en over enkele weken haar babyverwacht. Op deze kaart bedankt ze de geadresseerde – de familie Verburg- voor een twaalftal luiers dieze onlangs van hen ontving. Het is met de kennis van nu bijzonder wrang te lezen over een kind dat geboren moet worden in eenomgeving waarvan we weten dat dit zowat de meest wrede plaats in die tijd van ons land was. De briefkaart was voor mij aanleiding voor verdere studie en onderzoek. Daarbij waren uiteraard nietalleen de kaart- en postale gegevens van belang maar vooral het verhaal achter deze kaart. In het tijd-schrift van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (Po & Po) nr. 222van februari 2018 heb ik de resultaten van mijn onderzoek met als titel: “Hoe een eenvoudige briefkaartde Tweede Wereldoorlog opnieuw tot leven brengt” beschreven. Een soortgelijke briefkaart treft u hierbij aan (afbeelding 1). Het gaat om een kaart met een ingedruktwaardezegel van 7 ½ cent in rood, zegel ‘vliegende duif’ naar een ontwerp van Chris Lebeau op geelkarton met een zwarte opdruk van vijf cent. Als afzonderlijke postzegel is deze met opdruk nooit uitge-geven. De kaart heeft een bijzonder postaal kenmerk met het stempel ‘GEPRÜFT 4’ in zwarte inkt. Niet alleendit postaal kenmerk maar ook naar de schrijver van de kaart was ik zeer benieuwd. Naar deze persoon,Richard Lion, heb ik enig onderzoek gedaan. Wellicht is het mogelijk om in de nabije toekomst als deredactie van de Oosterhouter Post dit een goed idee lijkt, meer over hem en zijn geschiedenis te vertel-len. Gerard Beckers

             Briefkaart verstuurdop 28 oktober 1943vanuit kamp Wester-bork naar Den Haag.Niet alleen de postalegegevens maar ookde schrijver van dezebriefkaart waren aan-leiding tot onderzoek. ***************************************************************************************Enveloppen, ansichtkaarten, postzegels
 De verkoop van poststukken, enveloppen en ansichtkaarten door Jan-Dirk de Koning tijdens de Brabant-se Filatelistendagen (op zaterdagmiddag in de Bunthoef), loopt steeds beter. Er is veel belangstelling ener wordt goed verkocht. En.....de opbrengst is (100%) voor onze vereniging. Aan u de vraag: heeft uenveloppen, poststukken, ansichtkaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wilt u ze dan aan devereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal ze heel graag in ontvangst nemen. 
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DUBBELTJESTAFELOp de woensdagbijeenkomst van 16 november liggen de volgende boeken ter inzage:Spanje - Italië - Portugal - Nederland - Duitsland - België - Frankrijk - Oostenrijk en Zwitserland.           

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

1 Wereld stockboek 1600 zegels g 7,00

2 Diversen Davo Nederland deel 1 leeg g 1,00

3 Berlijn stockboek kompl.series g 550,00 30,00

4 Wereld stockboek 750 zegels g 4,00

5 Wereld stockboek 800 zegels g 4,00

6 Nederland stockboek 1975-1992 p 500,00 15,00

7 Antillen/Suriname stockboek p/o 10,00

8 Nederland stockboek in hawidstroken p 1.100,00 100,00

9 Nederland stockboek 600 toeslagzegels g 10,00

10 Diversen Kabe album Berlijn leeg 1,00

11 Duitsland Bund Yvert nr 1-2 o/g 75,00 3,60

12 Duitsland Bund Yvert nr 13+37 p/g 33,00 1,60

13 Duitsland Bund Yvert nr 38+70 p/g 26,00 1,40

14 Duitsland Bund diversen p/g 29,75 1,60

15 Italie Istrie bezetting Yvert 252 p 126,50 5,60

16 Italie Oude staten 5 zegels p/o 167,00 4,00

17 Suriname kaartje 1429 g 22,00 1,20

18 Yemen serie luchtpost p 25,00 1,30

19 Jersey Presentationpack 1971/74/75 p 6,00 1,00

20 Jersey Presentationpack 1978 p 3,30 1,00

21 Jersey Presentationpack 1979 p 9,60 2,00

22 Jersey Presentationpack 1984 p 20,80 4,00

23 Jersey Presentationpack 1985 p 20,10 4,00

24 Jersey Presentationpack 1986 p 21,60 4,00

25 Jersey Presentationpack 1987 p 27,90 5,60

26 Jersey Presestationpack 1988 p 24,10 5,00

27 Jersey Presentationpack 1989 p 36,50 7,00

28 Jersey Presentationpack 1990 p 3,00 1,00

29 Nederland Provincievelletjes p 142,00 40,00

30 Berlijn stockboek p/g 1.144,00 100,00

31 Liechtenstein map kleinbogen p 1.200,00 100,00

32 Ver.Naties stockboek Geneve/N.Y.Wenen p 550,00 40,00

33 Monaco stockboek p 40,00

34 Duitsland Geall.bezetting blok 1 g 350,00 25,00

35 Zweden 6 postzegelboekjes p 17,00 2,00

36 Monaco nr 137 o 55,00 3,00

37 Duitsland Geall.bezetting 16-35 p 65,00 4,00

38 Zweden nr 290 o 130,00 5,00

39 Italie nr 177-182 0 90,00 5,00

40 Nederland nr 238-239 g 42,00 6,00

41 Israel nr 86 g 50,00 5,00

42 Nederland velletje met kaarten p 3,00 1,00

43 Nederland kaartje belastingzegels g 3,00

44 Nederland kaarten met zomerzegels g 4,00

45 Nederl. Overzee diversen 1,60

46 Indonesia Postzegelboekje 8 p 4,00

47 Indonesia Siervel MS3 T p 3,00

48 Nederland Schoenendoos veelal kerst g 2,00

49 Nederland doosje zegels in zakjes g 3,00

50 Nederland PZB's en combinaties 6,00

Veiling 474  November 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 Nederland stockboek p/o 5,00

52 Nederland stockboek series/vellen p 5,00

53 Nederland 18 postzegelmapjes 3,60

54 Nederland stockboek kerstzegels g 5,00

55 Nederland stockboek kerstzegels g 5,00

56 Nederland stockboek kerstzegels/Sandd g 5,00

57 Nederland Davo stockboek g 6,00

58 Nederland stockboek diversen/\LP/Port g 5,00

59 Nederland stockboek pers.zegel/divers g 5,00

60 Nederland Davo stockboek g 6,00

61 Nederland stockboek diverse series g 6,00

62 Nederland nr 96 o 20,00 3,00

63 Nederland nr 98 o 70,00 10,00

64 Nederland PZB 9a+10a p 26,00 3,60

65 Berlijn nr 17 g 160,00 20,00

66 Duitsland Geall.bezetting 943-962 g 140,00 16,00

67 Duitse Rijk 313a-330a g 110,00 11,00

68 Duitse Rijk Blok 7 p 70,00 10,00

69 Duitsland Bund 139-140 p 220,00 30,00

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

71 Belgie blok nr 7 p 120,00 15,00

72 Nederland nr 95 p 48,00 8,00

73 Nederland 163-165 a+b g 22,00 3,00

74 Nederland 203-207 o 37,50 6,00

75 Nederland 212-219 g 60,00 9,00

76 Nederland 229-231 g 25,00 3,80

77 Nederland Roltanding R78-R81 g 30,00 4,40

78 Nederland Roltanding R82-R85 g 30,00 4,40

79 Nederland Roltanding R98-R101 g 40,00 6,00

80 Nederland Legioenblok V402 p 145,00 22,50

81 Nederland FDC E 2 speciaal bes 750,00 25,00

82 Nederland Internering nr 1 g 200,00 30,00

83 Ned. Indie nr 81-98 buiten bezit g 125,00 20,00

84 Curacao nr 42 g 40,00 7,00

85 Curacao Luchtpost 41-44 g 40,00 7,00

86 Suriname Port 47-57 p 19,00 2,40

87 Belgie nr 478 Leopold o 12,00 2,00

88 Belgie 496-503+512 g 14,00 2,00

89 Belgie 519-526 g 22,00 4,00

90 Belgie 1089-1101 p 33,00 4,00

91 Duitse Rijk nr 258-260 g 150,00 15,00

92 Nederland dik stockboek p hoog 50,00

93 Nederland 8 blokken mooi Nederland g 48,00 5,00

94 Nederland nr 46 g 30,00 3,00

95 Nederland 232-235+236-237 g 20,00 2,00

96 Nederland 238-243 g 77,00 7,00

97 Nederland 141-143+166-168 g 24,00 2,40

98 Nederland 132-133 g 26,50 2,60

99 Nederland 199-202+208-211 g 26,00 2,60

100 Wereld doos afgeweekt g 1,00

Veiling 474  November 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 Kon.familie in speciale map p 10,00 2,00

102 Liechtenstein diversen op kaart p 16,00 4,60

103 Israel stockboek g 3,00

104 Wereld 5 stockboekjes+5 velletjes g 2,00

105 Nederland Album met 76 FDC's onb 7,60

106 Engeland 1988 op stockkaart p 248,00 24,00

107 Engeland 1989 op stockkaart p 240,00 24,00

108 Zwitserland stockboek 5,00

109 Nederland Album 1990-2001 g 10,00

110 Duitsland Bund 222-226 g 45,00 4,60

111 China presentatieset p 5,00

112 Nederland Vel 2758-2767 p 20,00 5,00

113 Nederland 6 velletjes mooi Nederland g 42,00 6,00

114 Indonesie stockboek p/g 5,00

115 Antillen doosje met FDC's hoog 5,00

116 Nederland Vel 2792-2801 p 20,00 5,00

117 Engeland jaargang 1988 p 175,00 17,00

118 Nederland album met 180 FDC's onb hoog 10,00

119 Wereld 5 stockboekjes+5 velletjes g 2,00

120 Wereld stockboek allerlei p/o/g 5,00

121 U.S.A./Rusland stockboek g 4,00

122 Zwitserl/Monaco stockboek p/g 6,00

123 Spanje stockkaart 1964 g 3,00

124 Nederland stockkaart pers.zegels g 5,00

125 Belgie/Duitsland stockboek w.o.pzb's p/g 5,00

126 Nederland kaart 10 Pzb's p 3,00

127 Nederland kaart 10 Pzb's p 3,00

128 Zwitserland stockkaart 1882-1938 p/g 2,00

129 Berlijn MH blatt 23 op brief g 120,00 20,00

130 Nederland Holland album g 10,00

131 Spanje etc. stockboek g 4,00

132 Motief stockboek g 5,00

133 Wereld stockboek allerlei g 5,00

134 Nederland kaart 10 Pzb's p 65,00 3,00

135 Nederland kaart 10 Pzb's p 57,00 3,00

136 Zwitserland 10 series 1956-1963 p 65,00 8,00

137 Zwitserland 15 series 1960-1983 g 60,00 6,00

138 Spanje kaart series en blokken p/g 5,00

139 Wereld map allerlei 4,00

140 Motief/Europa stockboekjes etc. p/g 6,20

141 Oostenrijk/Engel. 2 stockkaarten 200 zegels g 3,00

142 Nederland Blokken V806-V808 Amph. p 75,00 7,60

143 Nederland 6 blokken kind/kerst p 68,50 5,60

144 Nederland diverse series vanaf nr. 600 p 179,70 10,00

145 Nederland 3 blokken kerst/zomer p 36,00 3,00

146 Nederland 8 blokken kind 1976-1994 p 35,10 2,60

147 Nederland 6 blokken kind 1992-2018 p 45,00 3,40

148 Nederland 4 blokken kind/kerst p 31,75 2,40

149 Nederland stockboek p/g 10,00

150 Nederland stockboek veel series p 375,00 15,00

TOTAAL 1.410,40

Veiling 474 November  2022 
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Willem van Schooten - 25 jaar lid.
 Soms heb ik een interviewtje met iemand die al 25 jaar lid vanonze vereniging is, maar die ik helemaal niet ken. Er zullenechter weinig leden zijn die Willem niet kennen. Vele jaren stondhij met een aantal tafels op de beurs in de Bunthoef en was eentrouw bezoeker van de veilingen. De laatste paar jaar watminder. Willem en zijn vrouw Henriëtte zijn rasechte Tilburgers en zijwonen, zolang ze getrouwd zijn, al 48 jaar in hetzelfde huis in’t Zand. Ze hebben een zoon en een dochter en hondje Baps.Om de trouwaankondiging de deur uit te doen kochten ze eenaantal vellen van de Gelegenheidszegels 1052-1053-1054. Als ze de vellen intact hadden gelaten zoudendie later veel geld hebben opgebracht, m.n. de dubbele doorloopkoe. Van oorsprong was Willem vrachtwagenchauffeur en deed zijn werk met veel plezier. Zijn ritten warenmeestal overdag. Maar zijn vrouw was verpleegkundige en werkte vooral ’s nachts. Daardoor zagen zeelkaar maar weinig en werd er nogal eens met briefjes gecommuniceerd. 5 jaar lang vervoerde hij le-vensmiddelen. Hij is toen een keer overvallen met f 80.000,- in zijn auto, maar hij wist de dader teovermeesteren. Daarna vervoerde hij 9 jaar voornamelijk brandkasten en kantoormeubilair. Hij droegtoen, zei hij, brandkasten van 160 kg de trap op. Daar was hij zeer trots op. Totdat hij een keer van detrap viel en de brandkast bovenop hem kreeg. Toen was het afgelopen enwerd hij arbeidsongeschikt verklaard. Na een poosje ging hij de handelin: ijzer, koper e.d., maar vooral de postzegelbusiness. Zo heeft hij eenaantal jaren een postzegelwinkeltje in Vught gerund. Ook heeft hij 15 jaarlang op zondag in Snuffelland in Weelde-Station (B.) met een kraam ge-staan en op vele andere beurzen, ook in het buitenland. En eveneens  inde Bunthoef. Maar door de concurrentie, dalende prijzen en enkele minderprettige ervaringen is hij ermee gestopt. Als jochie verzamelde Willem al postzegels, maar hij deed er niet zoveel mee. De vader van zijn vrouwverzamelde ook postzegels maar miste o.a. de 2 ½ cent-zegel (462) uit 1947. Deze zat in het albumpjevan Willem en zij wilde die aan haar vader geven, maar dat mocht niet van Willem. De zegel was toenbest waardevol. En Willem begon weer zin te krijgen in het verzamelen. Hij ging toen met zijn vrouw naareen postzegelbeurs in Oisterwijk en zo hervatte hij zijn verzamelingen. Maar het zelf verzamelen duurdeniet lang. Hij ging er meer mee handelen, bemiddelen bij transacties en er ook in beleggen. Vande eerste opbrengsten verraste hij zijn vrouw met een kleuren-tv. Voorheen hadden ze een klein porta-ble zwart-wit teeveetje.  In december 1997 werd Willem lid van onze vereniging via de Bunthoefbeurs.Hij was lid van 12 postzegelverenigingen, maar heeft dat nu teruggebrachttot 5. Heel lang heeft hij bij veel verenigingen rondzendboekjes in omloopgebracht. Maar diverse malen kwamen er fraudes aan het licht, zoals omrui-len van postfris met gestempelde zegels. En ook werden de zegels minderwaard. Willem is positief m.b.t. het verzamelen in de toekomst. Volgens hem trekt de markt weer aan, speci-aal bij de groep 45-60-jarigen. Zijn advies is: leg je toe op het verzamelen van 5 landen, zoals Nederland,België, Duitsland, Frankrijk en Engeland en verzamel daarmee de gestempelde zegels van na 2000. In het verleden heeft Willem gebiljart en werd zelfs kampioen. Ook ging hij vaakvissen. Soms doet hij dat nog wel eens, samen met zijn dochter. Hij tuiniert graagen zaagt hout voor de kachel. Hij is altijd een bezige bij geweest, vertelt Henriëtte.Vaak gingen ze samen op vakantie naar Preston Palace in Almelo. Verder is hijmantelzorger voor zijn vrouw die al 36 jaar invalide is. Zij heeft als hobby het makenvan kaarten.  Willem heeft thuis nog zo’n 4 à 5000 postzegelboeken staan, maar isnu aan het afbouwen. Bedankt Willem, voor je vele postzegelverhalen.  r.k.
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Eynhallow
 Eynhallow (Eyin Helga in het Oud-Noors, wat "Heilig Eiland" betekent) is een klein,momenteel onbewoond eiland, onderdeel van de Orkney-eilanden, voor de noordkustvan het vasteland van Schotland. Het ligt in Eynhallow Sound tussen het vasteland,Orkney en Rousay. Het heeft een oppervlakte van 75 hectare (0,29 vierkantemijl). Momenteel is het een natuurreservaat voor vogels. Vooral Noorse stormvogelsbroeden er. Er is geen veerboot naar het eiland. Bezoekers moeten hun eigen vervoer regelennaar het eiland door middel van particuliere lokale bootverhuur, wat problematisch kan zijn, aangeziener sterke getijdengolven zijn in de omringende zeestraat, vooral als de wind in het noordwesten staat ener een sterk tij is. In juli wordt er wel een reis heen georganiseerd. Volgens de lokale folklore werd oorspronkelijk gedacht dat Eynhallow het zomerhuis was van de tover-achtige vormveranderende meer-mensen, de Finfolk. In de Orkneyinga Saga wordt het verhaal verteldvan een zekere Olaf; hij werd in 1155 ontvoerd en werd hoogstwaarschijnlijk naar Eynhallow gestuurdom door de monniken te worden opgeleid. In het midden van het eiland is een kloosternederzetting. Degeschiedenis van de Eynhallow Church is grotendeels onbekend,maar het kan een onderdeel zijn geweest van een klooster,misschien van de benedictijner orde. Het was verlaten voor deReformatie (circa 1560). Vanaf de zestiende eeuw werd de kerkdoor een aantal eilandbewoners als woning gebruikt. De latere structurele toevoegingen - een complex van huisjes met rieten daken - dienden om de oor-spronkelijke rol van de kerk te maskeren. Eynhallow had in 1841 26 inwoners. In 1851 leidden ziekte endood (mogelijk door tyfus) onder de vier families die daar woonden tot de evacuatie van het eiland. Hetterrein werd verlaten en de gebouwen werden van hun daken ontdaan om ze onbewoonbaar te maken. Pastoen werd duidelijk dat in het hart van het complex een eeuwenoude kerk lag. De ruïne werd in 1897geconsolideerd en wordt nu onderhouden door Historic Scotland. De eerste postzegels van Eynhallow verschenen in 1973. De laatste in1986 t.g.v. het huwelijk van Prins Andrew en Sara Ferguson. Ze werdenuitgegeven om verzamelaars geld uit hun zakken te kloppen (toeristischetrekpleisters), aangezien er geen lokale postdienst is. Voornamelijk werdenvelletjes uitgegeven. Ze behoren dan ook tot de zogenaamde cinderella’s(Assepoester.) Veel andere landen kennen eveneens de cinderella’s, zoalsStaffa (Schots eiland), Nagaland (deelstaat India) en Duphar (Oman). Eenbelangrijk aandeel in deze uitgiften had Clive Harald Feigenbaum(1939-2007), die betrokken was bij zeer veel schandalen in de wereld vande Filatelie.

   Bron o.a.: Mark Joseph Jochim: A stamp a day. 
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           INDOOR
SPEELPARADIJS

HEERLIJK SMULLEN IN 
DE PROEFTUIN

Tuincentrum Oosterhout    Damweg 7    

4905 BS Oosterhout    www.tuincentrumoosterhout.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. 

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 hebbenop postzegels, dus niet een advertentie voor deverkoop van uw caravan e.d.Inleveren bij rien.kooiman@kpnplanet.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: 22 november en 13 december 2022.Postzegelruilbeurzen 2022In het clubhuis “De Toss”, Valkenierslaan 285a te Breda.  Telefoon:076-5601499. Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgendedata: 6 november en 4 december. Ruiltafels en semi-handelaren zijnaanwezig. 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: 19 november en 17 december.Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang 1 euro. Vrij parkeren!!!Het doorgaan van deze bijeenkomsten en/of beurzen is uiteraard afhankelijk van eventuelecorona maatregelen.  Informatie website:www.pvbreda.nl  - info@pvbreda.nl 

Onze 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. 

Gevraagd:
 Wie kan mij helpen aan decemberzegels uit devolgende jaren? 2000, 2306-15 (2004), 2540-49 (2007), 2008, +2010 tot nu toe.                                             Aanbiedingen aan mijn e-mail-adres: dorien.schneider@aol.com 

Gevraagd
 - Suggesties voor een foto op de voorkant van deOosterhouter Post.- artikelen over uw verzameling of i.d.- andere suggesties???Graag naar de redactie: zie achterzijde van ditblad. 
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Verslag ledenbijeenkomst 19 oktober 2022
 De voorzitter opent rond acht uur de vergadering en heet de 46 aanwezigen hartelijk welkom. Allereerstwordt er een ogenblik stilte gehouden ter nagedachtenis aan de heer Van Balveren die in augustus jl. isoverleden. Dan zijn er een aantal mededelingen:-  De rondzendingen worden tijdelijk stilgelegd wegens het enorme overschot aan boekjes, zodra er weerruimte is om alles te verwerken kan er weer worden ingeleverd; u wordt daarvan tijdig op de hoogtegesteld.-  Als er een lid komt te overlijden komt dat niet altijd bij de secretaris terecht. Verzoek aan de leden om,indien een overlijden aan u bekend wordt gesteld, dit even door te geven aan een bestuurslid.-  De veilingmeester constateert een probleem bij het inleveren van kavels. Daarom wordt de veiling vannovember wel in de OP vermeld maar de veiling van december krijgt u digitaal toegestuurd. Tevenszullen er extra lijsten klaar liggen bij de ledenbijeenkomst van december.-   Het bestuur heeft een privacyreglement gemaakt (wettelijk verplicht) De tekst zal worden gepubliceerdin de OP en op de website.-  De hoogte van de contributie blijft voor het volgende jaar gelijk aan dit jaar (€ 31,-). Reden om bitter-ballen te bestellen. Helaas gaat dit vanavond niet meer lukken dus volgende vergadering dubbel !!! Hierna begint de veiling.De winnaar van de toto is de heer Van der Pluym. Van Harte Gefeliciteerd! Deafrekening gaat weer voortreffelijk aangezien de veilingmeester een nieuwe printer heeft aangeschaft. Rond 22.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten en wordt iedereen een goede thuiskomst gewenst.Op 16 november 2022 is de volgende ledenbijeenkomst. **************************************************************************************

Verslag ledenbijeenkomst 21 september 2022
 De voorzitter opent rond acht uur de vergadering en heet de 42 aanwezigen hartelijk welkom naeen welverdiende vakantie. Een paar punten passeren de revue, zoals:- De echtgenote van Joop Hofkens is 14 september jl. overleden. Gisteren was er eenafscheidsdienst waarbij ook het bestuur aanwezig was. Er wordt een ogenblik stiltegehouden.- Er wordt nog iemand gezocht ter versteviging van het feestcomité ter gelegenheid van het50-jarig bestaan van de vereniging. Vrijwilligers graag aanmelden bij het bestuur.- Dhr. Pijpers heeft weer de jaarlijkse clubloten te koop à € 3,-- per stuk. Hiervan komt eengroot deel ten goede van de vereniging.- De nieuwsbrief heeft inmiddels zo’n 200 abonnees. De redacteur blijft voorlopig nog in functie maarkijkt wel uit naar een opvolger. Wie wil hem opvolgen? Hierna wordt een korte pauze gehouden waarna de veiling begint. De winnaar van de toto is dhr. VanGilst. Van harte gefeliciteerd! Bij het afrekenen doet zich een klein probleem voor: de printer doet het niet, de cartridges zijn als gevolgvan de hete droge zomer verdroogd. Daarom wordt alles handmatig afgewerkt en wordt de bijeenkomstom half elf afgesloten. **********************************************************************************************

Penvernietiging
        7 stempels vanPostNL-2 maart 2018-Amersfoortis blijkbaar niet genoeg.
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Van B. naar B.
 In de vakantie van 1963 – ik was 19 jaar - heb ik meteen vriend een fietstocht gemaakt van Boxtel naarBonn, een tocht van zo’n 250 km en weer terug. Mijnvriend had een nieuwe fiets, maar ik had een oudedie eigenlijk niet geschikt was voor zo’n tocht.Vooraf hadden we bij Kampeerwinkel De Wit inSchijndel een klein 2-persoons tentje gehuurd, tweeluchtbedden en slaapzakken en wat blikjes met vet om op te koken. En verder eenkleine voorraad levensmiddelen, zoals pakjes soep. Het werd een tocht met veel hindernissen. We vertrokken – eigenlijk heel onvoorbereid - op vrijdag 19 juli. De eerste avond, het was al donker,zetten we ons tentje op in een weiland aan de rand van een rond bebost gedeelte in het midden. De 2luchtbedden konden net naast elkaar en de rest van de bagage kon in een klein voorstukje van de tent.We lagen net op de luchtkussens toen er plotseling een motor met volop licht op ons afkwam en vlak voorde tent stopte. Het bleek dat rond het beboste gedeelte een motorparcoursje lag waarop die man rondjeswilde rijden. Het liep goed af. Maar de volgende morgen bleek onze tent vanonder vol olievlekken tezitten, afkomstig van dat parcoursje. De volgende dag waren we op een eerste camping. Van daaruit fietsten we rond17.00 uur naar een stadje in de buurt. Maar mijn vriend raakte van de fietspad afen viel met fiets en al in een diepe greppel. Hij bleef in een struik hangen en meteen toeristenwandelstok (met van die toeristenplaatjes erop) kon ik hem en zijn fietsnaar boven trekken. Zijn pedaal was helemaal verbogen. Het was zaterdag en erwas geen fietsenmaker meer open. We vonden nog een smid die alles weer wat rechtboog en we konden weer verder. Een dag later kwamen we in Keulen; vandaar ging het naar Altenahr, Kreuzberg en Bonn. We reden opgoed geluk maar een eind weg en zochten op het eind van de dag een camping ergens in de buurt. Deeerste dagen was het lekker warm, maar er was ook een heel hete dag (30 graden) bij en al vroeg in demiddag gingen we op zoek naar een camping en reden we zeer dorstig meteen naar de waterkraan.Helaas stond er een bord bij dat het drinkwater besmet was! We moestenhet doen met een pilsje. Op diezelfde camping gingen we na het eten op diecamping voetballen met een groepje Duitse jongens. Rondom het veldjezaten mensen gezellig voor hun tentje. Maar hoewel ik vroeger bij de Made-se Boys heb gevoetbald schoot ik een keer totaal de verkeerde kant op ende bal kwam precies terecht in een bord soep van een van de campinggasten(waargebeurd). De man (een Nederlander)  was – terecht – zeer boos enschold de Duitse jongens uit voor van alles en nog wat. Hij had niet geziendat ik de dader was. Maar ik bood excuses aan en na wat sussende woordenvan zijn vrouw bedaarde hij. Toen wij de volgende ochtend opstonden washij al vertrokken. Één dag was het echter zeer regenachtig. Nat kwamen we op een camping aan. Normaal maakten weiets warm vóór de tent, maar dat ging nu niet, ook niet IN de tent. Ik ging een zak frites halen, maar diewas al koud en nat eer ik weer bij de tent was. Die nacht liep ook nog mijn luchtbed leeg en sliep ik opde grond. Op de voorlaatste dag van de vakantie waren we weer in de buurt van de grens. We vroegenbij een boer of we daar onze tent mochten opslaan. Maar ze zagen wel dat we doodmoe waren en wemochten van hen op de zolder boven de bijkeuken slapen op een paar oude matrassen en onder echtedekens. Heerlijk geslapen! Toen we de volgende morgen naar beneden wilden om ons te wassen stondener onder aan de ladder 2 grote honden die begonnen te blaffen. Vanuit de rest vanhet huis kwam geen reactie dus wachtten we boven maar af. Enige tijd later kwamhet gezin thuis: ze waren naar kerk geweest op zondag; honden in hun hok en wekonden ons wassen. We kregen een paar lekkere boterhammen en konden we op weg. Vlak over de grens kreeg mijn vriend nog een lekke band. Maar in de loop van demiddag kwamen we weer in Boxtel aan, moe en vele kilo’s lichter. Mijn vriendwoonde in een heel klein dorpje (1200 inwoners) zo’n 13 km verderop. Er was daar dat weekend eenkermis(je). We spraken af daar ’s avonds nog heen te gaan. Toen hij later naar huis ging werd hij aan-gereden door een auto en moest nog een aantal weken rust houden i.v.m. een hersenschudding.Sindsdien heb ik nooit meer een fietstocht met een tent gemaakt!

r.k.
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Belangrijk
 Rondzendingen. Op dit moment ligt er een grote voorraad ingezonden rondzendboekjes bij Ludwig Engst, onze Rondzend-leider. Ook neemt het aantal deelnemers aan de rondzendingen af. Daarom heeft het bestuur beslotenvoorlopig geen nieuwe rondzendboekjes meer in te nemen. Dit tot nader order. Eerst moet een deel vande voorraad “weggewerkt” worden. U kunt natuurlijk wel boekjes blijven samenstellen, maar pas inleve-ren als “het sein op groen” wordt gezet. Veiling. In tegenstelling tot de rondzendboekjes is er een groot tekort aan materiaal voor de veiling. Het was bijhet samenstellen van deze Oosterhouter Post nog niet mogelijk om de veilinglijst voor december op tenemen. Daarom alleen die voor november. De veilinglijst voor december, mogelijk met minder kavels,zal u per e-mail worden toegestuurd. De veilinglijsten komen uiteraard ook in de Nieuwsbrief. Degenendie geen gebruik (kunnen) maken van internet kunnen een veilinglijst opvragen bij Rien Kooiman (0162314956)  en bij de bijeenkomst van december zullen er ook enkele lijsten beschikbaar zijn. Privacyreglement. Het bestuur heeft een privacyreglement opgesteld. U treft het in deze Oosterhouter Post en de Nieuwsbriefaan. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de secretaris. Het bestuur. *************************************************************************************
Iets bijzonders

 Brief gefrankeerd met een ongeldige frankering.Rotterdam, 20 januari 1937. Brief met bestem-ming Münsingen, Duitsland. Tarief: brief tot 20 gram vanaf 1-11-1928 tot1-11-1946 12 ½  cent. Frankering met de hoogste waarde van een serievan 2 stuks ter herdenking van 300 jaar Uni-versiteit van Utrecht. De postzegel was echterper 31-12-1936  buiten gebruik gesteld. Ziede volgens voorschrift aangebrachte strepenrondom de postzegel en enkele nullen. In Duitsland belast met verhoogd port (strafport) van het dubbele van de waarde in Nederlands munt,50 pfenning. De verhouding gulden-goudfrank was 2 op 1. Het verhoogd port moest in het land van verzending wordenaangegeven in goudfranken, zie de grote zwarte T, het rode Duitse stempel Nachgebühr en de geschre-ven 50 met blauw potlood. Duitsland kende geen portzegels. Uit: Hertogpost (D.v.d.L.) (Voor de portheffing werd vanaf april 1939 afgestapt van berekening via de goudfrank.) *********************************************************************************************Kerstzegels
 Geef tijdig uw bestelling door aan:Joop  Hofkens 0162-454448 of j.hofkens@ziggo.nl
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Privacyverklaring OVVP
 INLEIDING De Oosterhoutse vereniging van Postzegelverzamelaars verwerkt persoonsgegevens om haar doelstelling,de behartiging van de filatelistische belangen van haar leden in het bijzonder en van de filatelie in hetalgemeen, uit te kunnen voeren.U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoon-nummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verbandkunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar.Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbe-veling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. UW PRIVACYRECHTEN U heeft er recht op om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U kunt daarvoorgebruik maken van het “Recht van Inzage’”. U kunt ook gebruik maken van het “Recht op correctie” enuw persoonsgegevens laten wijzigen of zelfs laten verwijderen. U kunt uw persoonsgegevens zelf inzienen zo nodig aanpassen door tussenkomst van onze secretaris. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:-  Registratie van het lidmaatschap-  Verzending van het verenigingsblad  ”Oosterhouter Post”-  Verzending van de Nieuwsbrief-  Controle van de contributiebetalingen-  Adressering van de nota’s voor ingezonden veilingkavels-  Adressering van de nota’s voor op de veiling toegewezen kavels-  Adressering van door de leden bestelde artikelen van de nieuwtjesdienst-  Adressering van de overzichten van door de leden ingezonden boekjes voor de rondzenddienst-  Administratie- en boekhoudmutaties van de diverse afdelingen-  Rondzendlijsten van diverse secties-  Automatische incasso indien daarvoor toestemming is verleend-  Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publicerenin de Oosterhouter Post, de Nieuwsbrief en op onze website, www.oosterhouterpost.nlVerder leveren wij uw adresgegevens aan “Abonnementenland” ten behoeve van “Stichting NederlandsMaandblad voor Philatelie” voor de toezending van het maandblad “Filatelie” BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om metde persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en worden geregistreerd. We meldenze, als dat wenselijk is, aan de toezichthouder en zo nodig ook aan u. Alleen de leden van het bestuur ende webbeheerder kunnen uw gegevens inzien en verwerken. BEWAREN PERSOONSGEGEVENS Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevensheeft verstrekt, maar niet korter dan de termijn, die de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. BEZWAREN TEGEN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS Indien u bezwaar aantekent tegen het gebruik van persoonsgegevens zoals die hierboven zijn omschre-ven kunt u contact opnemen met de heer J.E. Dijkhuis, secretaris OvvP, email jdovvp@gmail.com oftelefonisch 0624897894 voor meer informatie of inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekkingtot u verwerken dan wel correctie, beperking, wissing of overdracht vanuw gegevens. Vastgesteld 5 oktober 2022 
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

 REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956 

Grote kerstloterij op 21 december
 Op woensdag 21 december is het weer zover: de kerstbijeenkomst meteen hapje, een drankje en iets extra's bij de koffie. En natuurlijk met detraditionele kerstverloting als hoogtepunt, met 100 prachtige prijzen in dekerstsfeer, maar ook filatelistische artikelen. Een lot kost maar € 0,50.Verder worden er maar liefst  5 leden gehuldigd in verband met hun 25-resp. 40-jarig lidmaatschap. We hopen velen van u te ontmoeten en ook introducés zijn van hartewelkom. Hoe meer bezoekers hoe meer kerstvreugde. Laten we dit postzegeljaar weer goed afsluiten. 

Contributie 2023
Het bestuur wil de contributie voor 2023 handhaven op dievan de voorgaande 12 jaren, nl. € 31,- per jaar. Ook dievoor de huisgenoten blijft € 12,50. De contributie moet vóór1 december 2022 betaald zijn! Hebt u dit nog niet gedaandan kunt U deze alsnog overmaken op bankrekening                             NL96ABNA0409765244                            t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg Zorg voor een juiste omschrijving!!!  Betaal a.u.b. tijdig; dat bespaart ons eventuele herinneringskos-ten. Bij voorbaat dank. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons machtigt om jaarlijks de contribu-tie automatisch te incasseren. Voor meer informatie: Rien Kooiman 0162 314956. of rien.kooiman@kpnplanet.nl 

Jubileum
   Op 10 februari 2023 bestaat onze vereniging 50 jaar. Dat willen wenatuurlijk vieren.  Heb je ideeën om dit te vieren? Mogelijk komt er in februari een extra editie van de OosterhouterPost. Maar daar is kopij voor nodig! Neem contact op met de re-dactie. (Zie onder.)   
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