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Corresponden-tieadres
 Oosterhoutse Vereniging vanPostzegelverzamelaars,J.E. Dijkhuis, Vondelinghof 3,4908 DV OosterhoutE-mail:jdovvp@gmail.comBankrekeningNL96ABNA0409765244  t.n.v.Oosterhoutse Ver Postzegwww.oosterhouterpost.nlDe contributie bedraagt € 31,-per jaar (huisgenoot € 12,50). 

Ledenbijeen-komsten

De data voor 2020 zijn:  
      - 16 september   
      - 21 oktober   
      - 18 november   
      - 16 december   

 Onze ledenbijeenkomsten zijnop de derde woensdagavondvan de maand in de zaal vanCamping 't Haasje, Vijf Eiken-weg 45, Oosterhout. (Dorst). Infebruari en maart donderdag!Tel: 0161 - 411626.  Zaal open: 19.00 uurVergadering: 20.00-±22.00 uur.  

  

Postzegelbeurzen
.

De postzegelbeurs in de Bunt-hoef zal in september i.v.m. hetCovid-19-virus nog niet plaats-vinden. Mogelijk wel met in-gang van zaterdag 3 oktober.U krijgt daarover nog naderbericht. 
Soosmiddag
 De soosmiddag vindt plaatsin de Bunthoef te Oosterhoutop de laatste woensdag van demaand - met uitzondering vande maanden juli, augustus endecember - van 13.30 tot 16.00uur. De middag staat onderleiding van Cees Pijpers. Ieder-een die wil ruilen is welkom. Deentree is gratis. De data voor 2020 zijn:30 september - 28 oktober - 25november. 

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

Bestuurssamenstelling
Voorzitter  P.C.M. Hendrickx   0161-455996 petercmhendrickx@home.nl
Vice-voorzitter  C. Pijpers   0162-432738 ceespijpers@casema.nl
Secretaris  J.E. Dijkhuis   06-24897894 jdovvp@gmail.com
Penningmeester  M. Kooiman   0162-314956 rien.kooiman@kpnplanet.nl
Algemeen lid  J.D. de Koning   0162-455612 dekoning.jandirk@gmail.com
Rondzendverkeer  L.P. Engst   0162-684934 l.engst@hetnet.nl
Veilingmeester  P.C.M. Hendrickx   0161-455996 petercmhendrickx@home.nl

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

Vraag enaanbod
 In deze rubriek kan ieder lid vanonze vereniging, uitsluitendvoor particulier gebruik, gratiseen advertentie plaatsen. Bijv."Gezocht", aangeboden, rui-len....Het moet wel betrekking heb-ben op postzegels, dus niet eenadvertentie voor de verkoopvan uw caravan e.d.Inleveren bij Rien Kooiman(rien.kooiman@kpnplanet.nl) 
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 Van de voorzitter
 Beste postzegelvrienden, WE GAAN WEER BEGINNEN !!!!!! Op woensdag 16 september gaan we eindelijk weer starten met demaandelijkse clubavonden. In overleg met ’t Haasje hebben we dit kunnenregelen. De zaal biedt ruimte aan max. 75 personen. We houden natuur-lijk afstand en bij binnenkomst wordt van u verwacht dat u uw handenontsmet. Tevens moeten alle aanwezigen zich registreren bij aankomst(met uw eigen pen!). Als u dan binnen bent zult u merken dat de tafelsen stoelen een andere opstelling hebben dan u gewend bent maar allesin het kader van de veiligheid. Ter compensatie zorgen wij voor de kof-fie/thee met verrassing. Op deze eerste bijeenkomst zullen we de jaarvergadering die normaal inapril plaatsvindt houden alsook de voorjaarsloterij van mei. Dat wordt dannu de zomerloterij. Natuurlijk is ook voor de maandelijkse veiling tijd in-gepland. Het bezichtigen van de kavels wordt aangepast. U krijgt van ons een paar handschoentjes dieu na gebruik in de prullenbak kunt gooien. We letten erop dat niet teveel mensen tegelijk de kavels be-zichtigen.Als we allemaal meedenken en meewerken gaat dit vast lukken. Ook de soosmiddagen starten weer met ingang van 30 september a.s. Onze penningmeester heeft laten weten dat contant betalen helaas niet meer mogelijk is. (Wel nog voorde toto.)  Daarom is hij in het bezit van een mobiele pin-automaat. Is dit voor u een probleem, dan kaneen eenmalige machtiging een oplossing zijn. Wij begrijpen dat al deze maatregelen best lastig zijn, maarwij proberen er alles aan te doen om een fijne maar ook veilige clubavond te organiseren. De openbare bijeenkomst in de Bunthoef op de zaterdagmiddag zal helaas op 5 september nog nietdoorgaan. We hopen dat we met de Brabantse Filatelistendagen weer vanaf oktober kunnen starten. Wehouden u hiervan op de hoogte via onze maandelijkse nieuwsbrief en via onze website. Namens het bestuur en medewerkers:                                         BLIJF GEZOND EN TOT BINNENKORT!!! Uw voorzitterPeter Hendrickx   16 september a.s.jaarvergadering

 De jaarvergadering die op 15 april zou plaatsvin-den is verzet naar 16 september. Tijdens dejaarvergadering  zijn Ludwig Engst en Jan Dirkde Koning aftredend als bestuursleden. Zijstellen zich herkiesbaar. Tot eind maart konden(tegen)kandidaten worden aangemeld. Dat is nietgebeurd; daarom zijn zij herkozen. Ook zal in september het financieel verslag 2019aan de orde komen. Het ligt vóór de vergaderingter inzage. U kunt het ook vooraf opvragen bijrien.kooiman@kpnplanet.nl of 0162 314956. 
September is altijd mooi,'t is de meimaand in herfsttooi. Oktober heeft 31 dagen,maar vaak dubbel wind en regenvlagen.
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 Bij de voorkant
 Bijna alle kerken in Oosterhout hebben reeds op de voorpagina van de OPgestaan. Deze keer een van de 2 moskeeën in Oosterhout, namelijk de Al-mohsininmoskee aan de Beneluxweg. In het voorjaar van 1966 komt de eerste Marokkaanse gastarbeider aan inOosterhout. In het begin hebben de gastarbeiders van Marokkaanse komafhun dagelijkse gebeden (salawaat) in pensions verricht. Kort nadat de eerstegastarbeiders zich in Oosterhout hebben gevestigd, is het verlangen ontstaannaar een eigen plek (gebedsruimte) om met elkaar het gebed (salaat) teverrichten.Nadat de groep later substantieel gegroeid was, is er een vereni-ging opgericht onder de naam “Marokkaanse Migranten Vereniging Ooster-hout”. Er was behoefte aan een eigen ruimte om dienst te doen als gebedsruimte (Masjid/Moskee). Erwerd een ontmoetingsruimte ter beschikking gesteld in de Klappijstraat. Na een aantal jaren bleek dezeruimte te klein en ze verhuisden naar een noodschoolgebouw in het Slotpark. In 1980 zijn ze ingetrokken in een schoolgebouw aan de Piet Vredestraat en was die ook officieel in gebruikgenomen als de eerste “Oosterhoutse Nieuwe Moskee”. Dit gebouw werd door zowel de Marokkaanse alsde Turkse gemeenschap gebruikt als gebedsruimte. In 1994 verlaat de Turkse gemeenschap deze locatie,daar het schoolgebouw te klein was geworden! Ze kochten een gebouw in de Klap-pijstraat 57, waarin tot op heden de Turkse Ahmet Yesevi Moskee is gehuisvest. (Ookzij zijn nu op zoek naar een andere locatie.) Door vandalen is in het jaar 1995 brandgesticht in het houten schoolgebouw. Doordit voorval en omdat zij een eigen moskee wilden, is er met de gemeente Oosterhoutintensief naar locaties gezocht die in het bestemmingsplan voorzien om een moskeete bouwen. Vanaf 2001 tot en met 2009 was de Moskee tijdelijk gehuisvest aan Paterserf nr. 8.(voormalige gymzaal). Maar na 43 jaar, nadat de eerste migrant van Marokkaansekomaf voet heeft gezet op Oosterhoutse bodem is een eigen Moskee/Masjid – aande Beneluxlaan - een feit! ************************************************************************************

Bij de voorkant
Vanaf april 2009 verschijnt de Oosterhoutse Post in de huidige vorm, met steeds voorop een foto van eengebouw of monument of i.d. uit Oosterhout. Heb jij nog suggesties voor een foto op de voorkant? Heb jezelf misschien een mooie foto? Laat het even weten: rien.kooiman@kpnplanet.nl of 0162 314956 

Agenda woensdag 16september
voor de bijeenkomst in Camping 't Haasje, VijfEikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161-411626.Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.  1. Opening door de voorzitter. 2. Mededelingen 3. Jaarvergadering:     o.a. financieel verslag     en aftredende bestuursleden 4. Rondvraag 5. Quiz 6. Veiling 462: 150 kavels 7. Veilingtoto en afrekening gekochte kavels. 8. Grote loterij. 9. Sluiting. 

Agenda woensdag 21oktober 
voor de bijeenkomsten  in Camping 't Haasje, VijfEikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 - 411626.Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.      1.     Opening door de voorzitter  2.     Mededelingen  3.     Rondvraag  4.     Quiz  5.     Veiling 463 150 kavels  6.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels  7.     Sluiting 
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Clubloten
 Beste leden, Heeft u het ook gemist? De clubavonden, de beurzen en de sosen?  Datbetekent voor ons ook minder inkomsten. De penningmeester heeft al 6xachter elkaar laten weten dat de contributie € 31,00 blijft. Kan dit zoblijven of niet?  Daar kunnen we iets aan doen! In september starten we weer met het nieuwe seizoen en starten we ook weer met de Grote Clubactie. Daarom zou Ik u willen vragen om een groot aantal loten te bestellen bij de vice-voorzitter. Ze kostenmaar  € 3.00 per stuk en u kunt mooie prijzen winnen. De hoofdprijs is € 100.000 euro. Daarnaastkrijgt u bij elke 5 gekochte loten een filatelistische prijs. Laat ons niet in de kou staan. Op woensdag 9 december 2020 vindt de trekking plaats.  U kunt ook loten bestellen door € 3,00 per lot over te maken op bankrekening NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg  Wij zorgen dan dat u ze tijdig ontvangt. Verder hoop ik dat eenieder toch verschoond is gebleven van de Corona en zo niet dan wens ik u  heelveel beterschap toe. Namens het bestuur van de o.v.v.p.,Cees Pijpers, coördinator Grote Clubactie. 

 Loterij
 De voorjaarsloterij zou in de jaarvergadering in mei plaatsvinden, maarCovid-19 stak daar een stokje voor. Het gaat echter alsnog gebeuren enwel op de ledenvergadering van WOENSDAG 16 SEPTEMBER a.s. Joop heeft weer gezorgd dat het podium volledig bedekt is met zo'n 100zeer gevarieerde prijzen, zoals u bekend is: huishoudelijke artikelen,voedingswaren, postzegels en filatelieartikelen. De loten zijn in de zaalverkrijgbaar voor € 0,50 per stuk. U bent van harte welkom; ook introducés zijn welkom. Tot ziens op 16 september. 

 PV Breda
 LEDENBIJEENKOMSTEN 2020 De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elkemaand in Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op: 29 september, 27 oktober,24 november, 15 december. RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2020 Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf HendrikIII plein 168, Breda op 19 september, 17 otober, 21 november, 19 ecember. Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren. DE POSTZEGELRUILBEURZEN 2020inhet clubhuis "De Toss" te Breda kunnenvoorlopig niet plaatsvinden in verband met de corona-maatregelen. Informatie website:www.pvbreda.nl  - info@pvbreda.nl 
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Door: Wim van der Veeken, cultuurhistoricus Herfsttijd: paddenstoelentijd. Ik denk dat elke Ne-derland-verzamelaar onmiddellijk denkt aan hetprachtige postzegelvelletje (1) van oktober 2008 ennatuurlijk het TNT Post-postzegelboekje nummer 22dat al in april 2008 was verschenen. Ook de eerstedag-enveloppen zijn het verzamelen waard. In het Filatelieblad van november 2008 besteedtRein Bakhuizen van den Brink de nodige aandachtaan deze uitgaven. In de rubriek “Nieuw op hetPostkantoor” van september 2008 is er door deredactie al de nodige aandacht besteed aan hetpostzegelvelletje 2x5 Nederlandse kabouters. Deslotzin van het artikel luidt “De kabouters zijn ge-plaatst in de buurt van hun natuurlijke omgeving:bladeren, een boomtak of een paddenstoel” (2). Alsje goed kijkt zie je een paar paddenstoelen bij ka-bouter Piggelmee. De pot met thee/koffie van VanNelle is aanzienlijk groter! Nederland: land van kabouters met paddenstoelenkan kloppen, maar gaat zeker niet op voor de fila-telie. Zoektochten, wereldwijd, naar kabouters metpaddenstoelen op postzegel leverde nauwelijks ietsop. De Efteling heeft in het kader van de Sprook-jesboom een postzegelvelletje uitgegeven van deSprookjesboom waar op de linkerrand aan de voetvan de boom enkele rood met witte stippen padden-stoelen te zien zijn. De beroemde Efteling-kaboutersontbreken (3). Alle zes kabouters van het postzegelvelletje, Piggel-mee, Wipneus en Pim, Pinkeltje, de kabouter vanRien Poortvliet/Wil Huygen en Paulus de Boskabou-ter hebben hun domicilie niet in een paddenstoel.Waar komt die liefde van de Nederlandse illustrato-ren toch vandaan om kabouters en paddenstoelenmet elkaar in verband te brengen? Onderzoekersvan het Meertens Instituut die onderzoek doen naarvolksverhalen in Nederland publiceerden op internethet ontstaan van het idee dat kabouters in padden-stoelen wonen. Kinderboekenschrijfster Anna-Christina Elizabeth Dopheide-Witte, pseudoniemTante Lize, publiceerde in 1910 een boekje “OnderHet Zwammenvolkje” met tekeningen van SigneAs-pelin waarin kabouters bij of in paddenstoelenwonen. In 1925 schreef zij ook het boekje “Vanpaddestoelen (Toen volgens de geldende spellingzonder tussen-n) en kabouters”. Hierna was het hekvan de dam: vele publicaties van schrijvers en te-kenaars volgden. Bekende illustratoren zijn o.m.Freddie Langeler, de echtgenote van de tekenaar enschrijver van Flipje; Rie Cramer en Greetje Kroone. Postzegels ontwerpen is ook keuzes maken. DouweDabbert, de kabouter die door Piet Wijn werdvormgegeven op tekst van Thom Roep beleefde zijnavonturen jarenlang in de Donald Duck, maar is een

Van paddenstoelen en kabouters.  Deel 1
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afwezige. Dit geldt ook voor de kabouters uit deTielse Flipje-verhalen. Ook het in zuidelijk Nederlandberoemde duo Puk en Muk ontbreekt. Daarovermeer in deel 2 in het november-december-nummer. Misschien is de meest genoemde kabouter wel“Spillebeen”. Door elk kind wel gezongen. Wieherinnert zich niet :"Op een grote paddenstoel, roodmet witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen enweer te wippen”. Niet te vinden op een postzegel.Zowel in Nederland als Vlaanderen een favorietliedje. En als we toch België erbij betrekken daneens kijken of er van de smurfen postzegels zijn methun huis: de paddenstoel. En jawel. Op het postze-gelvel van 2008, 50 jaar Smurfen, zie je in de linkerbovenhoek nog een deel van het smurfenhuis. Wattoevallig dat ook Nederland in dat jaar aandacht aande kabouter besteedt (4).  Vooruit PostNl, hier is nog werk aan de winkel! Meer aandacht voor de kabouter met paddenstoelen oppostzegel. Alsof PosNl het geweten heeft. Nadat ik dit artikel had geschreven kwam op 9 juni jl. in hetkader van "25 jaar Herinneringen aan Rien Poortvliet” een alleraardigst velletje uit met in de velrand eenkabouter op een paddenstoel en een van de drie zegels heeft ook twee kabouters met paddenstoelen. Geniet vooral in de herfst van de vaak prachtige paddenstoelen en tot besluit een prachtig woordje vanAxel Munthe, opgenomen in het boek “Leven en werken van de kabouter” door Rien Poortvliet en WilHuygen. “Ik heb tot mijn verwondering gehoord, dat er mensen zijn, die nooit een kabouter hebben gezien. Ik kanniet nalaten medelijden met die mensen te hebben. Ik ben er zeker van, dat er iets aan hun gezichtsver-mogen hapert”. ******************************************************************************************  Oude postkantoor Lochem
 Enige tijd geleden maakten we een standswandeling in Lochemen kwamen op de Markt daar een mooi pand tegen dat vroegereen postkantoor is geweest. Dat was duidelijk te zien aan deoude monumentale brievenbus met geglazuurde profielstenenen een tegeltableau, die nog in de gevel zat. Het post- en telegraafkantoor aan de Markt werd in 1914 ont-worpen door de toenmalige rijksbouwmeester Cornelis HendrikPeters (1847 – 1932). De oplevering vond plaats in 1915. Het pand verving het oude postkantoor aan deAchterstraat, dat dateerde uit 1878. Met een aantalaanpassingen, verbouwingen in de jaren 1973, 1981en 1987 bleef het postkantoor tot 28 oktober 2003in gebruik. Alleen de geglazuurde brievenbus met detekst “Anno 1915” in de voorgevel van het gebouwherinnert nog aan het postkantoor van weleer. Daarna heeft het lang leeggestaan; een korte perio-de was er tijdelijk een boekhandel gevestigd. Op de1e en 2e verdieping zijn thans twee royale apparte-menten ontwikkeld en op de begane grond heeft zicheen huisartsenpraktijk (3 artsen) vanaf 7 februari2017 gevestigd en is er een ambulante zorgdienst. r.k. Info: Historisch genootschap Lochem. ---------------------------------------------------------------
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Hebt u uw postzegels al eens goed bekeken ? (4)
 Al enige tijd houd ik mij bezig met postzegels en stempels waar fouten op staan, zoals ontwerpfouten,productiefouten, gebruiksfouten. Oftewel zaken, die naar mijn mening niet helemaal in overeenstemmingzijn met de realiteit. Olympische ZomerspelenDit jaar zouden de 32e Olympische Zomerspelen gehouden worden in het Japanse Tokyo, echter door dewereldwijde pandemie vanwege het COVID-19 virus zijn deze spelen uitgesteld tot 2021 en zullen danplaats vinden van 23 juli tot en met 8 augustus 2021. De naam van de spelen blijft wel 2020 en voor heteerst in de geschiedenis wordt dan de vierjaarlijkse cyclus onderbroken. Dat er wel vaker iets misgaatblijkt wel uit de vele fouten, die te vinden zijn op zegels die zijn uitgegeven ter gelegenheid van deOlympische Spelen. Vaak ziet men foutieve afbeeldingen van de Olympische ringen zoals kleuren, afme-tingen, kopstaand, onterecht gebruik etc. Zo ook afbeeldingen op zegels van sportonderdelen, die nooithebben plaats gevonden. Vaak vraag je je af of de postzegelontwerpers evenals de postadministratieszich wel eens hebben verdiept in welke sporten er nou tijdens een Olympisch toernooi zijn gehouden. Togo. Dit land gaf op 15-6-1976 een serie uit t.g.v. OS 1976 in Montreal (Canada) met op een zegel(Michel 1169A) een afbeelding van een wild water kanoslalom. Op een andere zegel (Michel 1172A) staateen afbeelding van motocross (!). Ook Nicaragua heeft een zegel uitgegeven t.g.v. OS 1964 met eenmotor inclusief spiegel !! Deze beide takken van sport hebben niet plaats gevonden tijdens deze Olym-pische Spelen. Kanoslalom werd pas in 1992 een officiële Olympische sport.
           Lesoto. Ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Atlanta 1996 gaf dit land een zegel uit met eenafbeelding van een speedboot (Michel 1165). Best interessant omdat de Amerikanen best wel vanspektakel houden, maar dit is nooit een Olympische sport geweest. Tanzania. Dit land gaf t.g.v. de OS 1992 in Barcelona een serie zegels uit met daarbij twee takken vansport, die nooit op een Olympisch toernooi zijn gespeeld. Michel 1256 toont een zegel over de biljartsporten Michel 1258 toont een zegel over darts.

             Yemen. Op 30-3-1964 had deze Arabische republiek al blijkbaar een vooruitziende blik en gaf een zegeluit met de afbeelding van darts (Michel 336) met de Olympische ringen. Of was het misschien ijdele hoop ? Ziet u of hebt u een zegel waarbij iets vreemds of fout is of dat er iets niet klopt met de werkelijkheid ?Laat het mij weten via de redactie van de OP.Xenga
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OP DE WOENSDAGBIJEENKOMST VAN 16 SEPTEMBER ZIJN ER GEEN DUBBELTJESBOEKENAANWEZIG IN VERBAND MET DE GROTE LOTERIJ.

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

1 Berlijn nr 82-86 klokken g 90,00 13,50

2 Berlijn nr 101-105 klokken g 50,00 7,40

3 Berlijn diversen op kaart p 140,00 8,60

4 Duitsland monumenten 2 series g 84,00 5,00

5 Danzig nr 1-10 + 12 g 60,00 6,00

6 Belgie nr 447-454 serie p 45,00 6,00

7 Belgie nr 504-511 serie p 150,00 17,50

8 Belgie stockboekje 325 zegels g 3,00

9 Nederland stockboek 1988-1994 p+g 450,00 12,50

10 Island Man 2 lege Lindner albums 8,00

11 Am./Britse Zone nr 69-72 + 103-105 p 30,00 5,00

12 Am./Britse Zone 101-05 + blok 1 o/g 66,00 10,00

13 Duitse Rijk 479-481 o/g 55,00 5,40

14 Duitse Rijk Dienst 34-51 g 75,00 7,60

15 Danzig 26 - 31 T1 g 55,00 10,00

16 Duitsland 60 FDC's bes 5,00

17 Nederland nr. 35 60 stempels g 5,00

18 Wereld stockboek g 5,00

19 Duitse Rijk stockboek g 5,00

20 Wereld album diversen g 4,00

21 Wereld album diversen g 3,00

22 Motief Olym.Spelen stockboek g 10,00

23 Wereld map diversen g 5,00

24 Nederland Davo album velletjes 2,00

25 Belgie nr 126-128 g 85,00 10,00

26 Belgie nr 302-307 p/o 55,00 6,00

27 Belgie nr 411-418 p 25,00 2,80

28 Island Man 4 pzb's scheepvaart g 5,00

29 Island Man 4 pzb's diversen w.o. uilen g 5,00

30 Duitsland 12 pzb's w.o. nr 40 p 200,00 15,00

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

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

33 Guernsey map met 28 max.kaarten g 5,00

34 D.D.R. restantcollectie in Leuchtturm p 5,00

35 Spanje 4639-4642 p 4,00 1,40

36 Nederland brief uit 1937 naar Frankrijk g 5,00

37 Nederland Vel 2441 p 4,00

38 Nederland nr 518-537 g 40,00 4,00

39 Nederland 2 blokken p 9,00

40 Nederland 2905-2908 p 8,00

41 Nederland Vel 2581-2592 p 5,00

42 Bundepost nr 1583 zonder fluor g 35,00 5,00

43 Nederland kaartje Dienst p 5,00

44 Nederland Dienst 3 vellen p 30,00

45 Wereld grote Verrassingstrommel 1,00

46 Bundespost doos 1 kg onafgeweekt 5,00

47 U.S.A. FDC gouden replica 4,60

48 Franse Zone Baden blok 1a+1b p 150,00 35,00

49 Nederland 13 series op kaart p 40,00 3,00

50 Frankrijk 53 zegels p 2,00

Veiling  462  16 september 2020  
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

51 Nederland 14 series op kaart o 290,00 25,00

52 Duitse Rijk 22 samendrukken p/o 81,00 8,00

53 Nederland stockboek 52 series p 100,00 6,00

54 Wereld doosje diversen 2,00

55 Bundespost blokken 3 + 4 p 10,00 2,00

56 Ijsland blok 1 p 70,00 7,20

57 Oostenrijk blok 6 g 10,00 1,20

58 Oostenrijk velletje 2024-2033 p 25,00 2,40

59 Motief stockboek dieren p/o/g 10,00

60 Motief stockboek bloemen/planten p/o/g 10,00

61 Motief stockboek vlinders p/o/g 5,00

62 Motief stockboek paddestoelen p/o/g 4,00

63 Motief stockboek vervoer p/o/g 5,00

64 Motief stockboek vliegtuigen p/g 4,00

65 Europa stockboek g 2,60

66 Wereld stockboek p/g 3,00

67 Motief stockboek dieren p/g 4,00

68 Nederland 2,5 kg onafgew+firmastemp. g 6,40

69 Nederland 2 sets 1e dagbladen g 4,00

70 Nederland kinderbedankkaarten g 45,00 4,00

71 Belgie Jaargang 1980 p 60,00 6,00

72 Nederland Jaargang 1987 p 29,80 3,00

73 Nederland Jaargang 1999 p 75,90 7,60

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

75 Spanje stockboek 1997-2011 g 10,00

76 Nederland nr 655-659 g 11,00 2,00

77 Nederland nr 676-682 g 11,00 2,00

78 Nederland nr 568-572 g 19,00 2,00

79 Nederland jaargang 1986 p 21,30 2,00

80 Wereld 10 stockboeken in doos g 8,00

81 Nederland Cassette met PZB'jes p 185,00 7,60

82 Nederland 8 jaarcollecties in map p 6,00

83 Wereld dik stockboek g 3,00

84 Nederland stockboek g 3,00

85 Wereld stockboek o/p 2,60

86 Wereld dik stockboek g 3,00

87 Engelse Geb. stockboek 5,00

88 Nederland 356 a-d o 120,00 10,00

89 Nederland kaart 50 persoonlijke zegels g 3,00

90 Duitse Rijk 2 stockkaarten p/o/g 45,00 5,00

91 Duitse Gebieden stockkaart p/o/g 53,00 5,00

92 Duitse Gebieden stockkaart p/o/g 27,00 3,00

93 Alg.Uitg.Sovjet Z. stockkaart p/o/g 48,00 5,00

94 Alg.Uitg.Sovjet Z. stockkaart o 26,00 2,60

95 Saarland stockkaart o/g 35,00 3,00

96 Bayern stockkaart o/g 59,00 5,00

97 Berlijn/Sovjet Z. 2 kaartjes g 26,00 3,00

98 Wereld stockboek 2,00

99 Engeland stockboek g 400,00 10,00

100 Bayern stockboekje g 225,00 11,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Franse Zone Wurttemberg 14-27 g 22,00 1,60

102 Duitse Kolonien stockkaartje p/o 40,00 3,00

103 Baden stockkaartje diversen g 174,00 15,00

104 Sovjet Zone 234-238 p 14,00 1,00

105 Duitse Rijk 158-176 o 10,00 2,00

106 Duitse Rijk Luchtpost 348X o 40,00 6,00

107 Duitse Rijk Luchtpost 349X o 75,00 12,00

108 Duitse Rijk Luchtpost 350X o 130,00 20,00

109 Duitse Rijk 355-161 o 40,00 5,00

110 Duitse Rijk 407-409 o 65,00 10,00

111 Saarland nr 342 g 16,00 2,80

112 Saarland nr 349 g 17,00 3,00

113 Saarland nr 409-428 p 55,00 10,00

114 Franse Zone Baden  1-13 g 250,00 20,00

115 Israel 2 FDC's bes 2,20

116 U.S.A. doosje afgeweekt g 1,00

117 Liechtenstein 4 series op kaart p 16,00 4,60

118 Zwitserland diverse zegels p 14,00 3,60

119 Engeland jaargang 1986 p 125,00 35,00

120 Engeland jaargang 1988 p 175,00 45,00

121 Engeland jaargang 1989 p 240,00 55,00

122 Nederland mapje 251 p 15,00 5,00

123 Nederland map 2413 p 8,50 3,60

124 Nederland diversen p 17,70 5,00

125 Nederland 550-555 g 30,00 6,00

126 D.D.R. 362-379 g 108,00 10,00

127 D.D.R. 350-361 g 20,00 2,40

128 D.D.R. 289-292 g 30,00 7,60

129 Belgie jaargang 1982 p 64,00 10,00

130 Belgie jaargang 1983 p 38,50 6,00

131 Wereld stockboek g 7,00

132 Nederland DAVO collectie 1940-1982 p/o 17,50

133 Nederland DAVO collectie 1876-1982 g 17,50

134 Nederland 10 pzb'jes waarbij 9H,11A p 70,00 6,00

135 Nederland FDC E3 Leidse Universiteit bes 425,00 40,00

136 Nederland FDC E43 Zomer 1960 bes 23,00 2,40

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

138 Berlijn nr 87 g 30,00 4,00

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

140 Wereld Doos (on)afgeweekt etc. g 4,00

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

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

143 Nederland nr 2 in paartje g 180,00 15,00

144 Nederland blokken 402B+403B Legioen o 255,00 25,00

145 Engeland nr 197-212 g 150,00 9,00

146 Ned. Indie collectie op bladen p/o 300,00 15,00

147 Ned. Indie collectie op bladen g 370,00 20,00

148 Duitse Rijk nr 747 p 120,00 12,00

149 Duitse Rijk nr 455 p 45,00 4,60

150 Duitse Rijk blok 4X p 32,00 3,60

TOTAAL 1.230,50
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Spanje Pzb 4288 p 13,00 2,40

2 Nederland 2716a-f + 2697-2706 g 16,20 3,20

3 Duitsland pakketkaart g 5,00

4 Nederland grenzeloos Brazilie p 5,00

5 Nederland 8 oude  briefkaarten g 5,00

6 Nederland diverse blokken w.o. Amphilex p 100,00 20,00

7 Nederland vel paddestoelen p 4,40

8 Nederland 10 persoonlijke zegels g 4,00

9 Nederland blok 2688 dag vd postzegel p 4,40

10 Nederland FDC 29+32 bes 70,00 7,00

11 Curacao/Antillen stockboek p/g 1820,00 20,00

12 Bundespost stockboek p 3400,00 35,00

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

14 D.D.R. stockboek p 425,00 10,00

15 Berlijn+D.D.R. stockboek g 1000,00 10,00

16 Motief stockboek met cassette p/g 5,00

17 Nederland stockboek 130 compl.uitgiften p 15,00

18 Aruba 1986-2001 p 325,00 20,00

19 Suriname stockboek p/g 426,00 10,00

20 Nederland stockboek 1974-1994 p 172,00 5,00

21 Motief stockboek sport p/o/g 4,00

22 D.D.R. stockboek blokken p/g 4,00

23 U.S.A. stockboek p 15,00

24 Zuid Afrika stockboek p 12,00

25 Canada stockboek p/g 10,00

26 Wereld dik stockboek p/o/g 15,00

27 Liechtenstein 10 velletjes p/g 10,00

28 Portugal stockboek g 2,60

29 Joegoslavie stockboek p/g 12,00

30 Oostenrijk blokken 30 en 39 p 50,00 8,60

31 Nederland Kinderbedankkaarten g 32,00 4,00

32 Nederland 3362a-f g 9,80 1,60

33 Nederland 3473a-f g 9,80 1,60

34 Nederland 3694a-e g 6,50 1,40

35 Nederland automaat 1-11+13-19 g 19,30 2,60

36 Nederland automaat 15 zegels g 18,80 2,60

37 Nederland nr 45 g 20,00 3,00

38 Wereld stockboek p-o 3,00

39 Bundespost stockboek g 3,00

40 Europa stockboek g 5,00

41 Wereld klein stockboek p/o 2,60

42 Wereld doos poststukken etc. 5,00

43 Nederland 346-349 g 99,00 10,00

44 Nederland 474-489 o 168,00 12,00

45 Nederland 356a-d + 379a-d p 134,00 15,00

46 Wereld 5 restant rondzendboekjes g 110,00 3,00

47 Duitse Rijk 702-713 g 40,00 4,00

48 Duitse Rijk 730-738 o 26,00 3,00

49 Duitse Rijk 823-825+diversen o 30,00 3,00

50 Duitse Rijk 873-885+diversen o 40,00 5,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

51 Berlijn nr 85 g 50,00 5,00

52 Berlijn 3 series p 26,50 3,00

53 Berlijn 2 series +  blok 8 p 18,00 2,00

54 Duitse Rijk 430-434 o 75,00 12,00

55 Duitse Rijk 512-528 o 60,00 9,00

56 Duitse Rijk 584-585 p 28,00 2,00

57 Duitse Rijk 529-539 g 95,00 10,00

58 Duitse Bezetting Roemenie Porto 1-5 g 60,00 8,00

59 Duitse Gebieden Obersilezie 41-43 g 24,00 4,00

60 Sovjet Zone 9 series tussen nr 51 - 99 o 14,40 2,00

61 Sovjet Zone 8 series tussen 124 - 165 o 19,20 3,00

62 Danzig 281-282+306-308 o 12,50 2,40

63 Memelgebied 47-51+108-109+119-120 o 9,00 1,80

64 Nederland blok 2566-2567 p 9,00 3,60

65 Nederland blok 2577-2578 p 18,00 5,00

66 Nederland 2570-2575 p 17,90 4,00

67 Nederland vel 2581-92 p 10,80 3,60

68 Nederland vel 2593-2602 p 9,00 3,60

69 Nederland vel 2603-2607 p 7,50 2,40

70 Nederland vel 2609-18 blok 2608 p 13,20 4,20

71 Nederland Davo album 5,00

72 Amerika stockboekje g 4,00

73 Bundespost 173-176 g 100,00 10,00

74 Suriname 183-186+257-273+285-294 o 64,60 6,00

75 Antillen 234-243 o 95,00 8,00

76 Duitse Rijk 140-153 g 35,00 3,60

77 Duitse Rijk 158-176 g 75,00 9,00

78 Duitse Rijk Dienst 114x-131x g 80,00 10,00

79 Belgie spoorweg TR170-173 g 34,75 5,00

80 Belgie spoorweg/strafport op bladen o/g 7,00

81 Nederland 332-345 p 32,50 5,00

82 Nederland 346-349 o 600,00 60,00

83 Nederland 356-373 p 200,00 30,00

84 Nederland 356a-d+379a-d p/o 130,00 12,50

85 Nederland 534-537 g 35,00 5,00

86 Belgie Blokken 13+14 p 21,00 4,00

87 Belgie Blok 15 p 36,00 7,00

88 Belgie Blok 16 p 36,00 7,00

89 Belgie Blokken 17+18 p 27,00 5,00

90 Belgie zakje 400 zegels g 2,00

91 Motief stockkaart  voetbal p/g 1,40

92 Berlijn 35-41 g 350,00 28,00

93 Berlijn 2 series  g 19,50 2,00

94 Berlijn diversen p 13,70 1,40

95 Nederland stockboekje p/o/g 161,00 8,00

96 Wereld ringband  diversen g 8,00

97 Motief ringband schilderijen o/g 5,00

98 Wereld stockboek 1600 zegels g 8,00

99 Wereld stockboek 1100 zegels g  7,00

100 Wereld WONDERDOOS p/o/g 10,00
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U KUNT UW AANGEKOCHTE KAVELS ALLEEN VIAPIN OF INCASSO BETALEN.
  

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

101 Duitse Rijk 301A-312A incompleet g 200,00 12,50

102 Duitse Rijk nr 1,15,23 en 29 div.kwal. g 480,00 35,00

103 Ierland/Engeland stockboek 4,00

104 Finland/Denem. stockboek 3,00

105 Vaticaan/Wereld stockboek 3,00

106 Wereld stockboek 2,00

107 Wereld stockboek 2,00

108 Portugal/wereld stockboek 4,00

109 Europa stockboek 4,00

110 Berlijn 140--154+187+231 o 52,00 5,00

111 Duitse Rijk blok 9 p 32,00 5,00

112 Duitsland blok 2 + 3 p 33,00 5,00

113 Duitsland nr 285y p 10,00 1,00

114 Duitsland blok 7 + 8 p 12,50 2,00

115 D.D.R. postzegelboekje H-7,8,9 p 1,60

116 Zweden nr 290 o 130,00 8,00

117 Italie nr 844 o 10,00 1,00

118 Oostenrijk 2 stockboeken p 15,00

119 Nederland 320 zegels g 2,00

120 Belgie  320 zegels g 2,60

121 Nederland Kinderbedankkaart 1967 17,00 2,00

122 Nederland Kinderbedankkaart 1970 10,50 1,60

123 Kinderbedankkaart 1971 9,00 1,00

124 Nederland collectie in Safe 1971-1986 p 6,00

125 Suriname/Antillen automaatboekjes in Safe alb. p 5,00

126 Nederland collectie in DAVO 1869-1985 p/g 6,00

127 Suriname/Antillen mooie collectie in DAVO  p 7,00

128 Diversen dik stockboek blauw zgan 7,60

129 Diversen dun stockboek blauw 3,60

130 Wereld 2 enveloppen poststukken 2,00

131 Wereld 5 restant rondzendboekjes 80,00 8,00

132 Nederland diverse postzegelmapjes 40,70 4,00

133 Nederland jaarcollectie 1990 40,35 4,00

134 Belgie/D.D.R. stockboek 33 series p 105,00 10,00

135 Belgie/Polen stockboek g 5,00

136 D.D.R. stockboek 200 series p 15,00

137 Nederland Prestigeboekje Going for gold p 30,00 3,00

138 Belgie jaargang 1980 p 48,00 5,00

139 Nederland V 2065-2076 p 11,00 4,00

140 Nederland V 2514 p 15,00 7,00

141 Newfoundland 218-231 p 55,00 5,00

142 Hongarije blokken 99a+103a p 27,00 4,00

143 Nederland 8 series op kaart g 35,00 2,00

144 Nederland 5 series op kaart g 53,00 3,00

145 Nederland 5 series op kaart g 45,00 2,60

146 Nederland Schaubek album oud g 2,60

147 Wereld stockboek allerlei g 2,60

148 Nederland 240-243 p 55,00 3,00

149 Wereld stockboekje allerlei g 2,00

150 Wereld stockboek allerlei g 2,60

TOTAAL 1.022,40
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 Piet IJpelaar - 40 jaar lid
 Eigenlijk had dit artikeltje in de OP van mei moeten staan, maar Covid-19stak hier een stokje voor. Er zijn dit jaar maar liefst 8 40-jarige jubilarissenen 2 daarvan komen uit Raamsdonksveer, waaronder Piet IJpelaar. Samenmet zijn vrouw Nel woont hij inmiddels al weer 16 jaar in een appartenementnabij het centrum van Raamsdonksveer. Op de vraag of ze het daar naarhun zin hebben, zeggen beiden:”Het begint te wennen”. Zij zijn eigenlijkgeen mensen voor een appartement en ze zijn blij dat ze daarnaast eenstacaravan hebben in Chaam; heerlijk rustig buiten. Samen hebben ze 4 kinderen en 5 kleinkinderen; niemand van hen heeft ietsmet postzegels. Ook Nel niet. Zij heeft als hobby “diamond painting”. Ikkende het niet, maar bij diamond painting plaats je honderden glinsterendesteentjes, één voor één, op een zelfklevend canvas met kleurcodering omeen levendig, glinsterend kunstwerk te creëren; dus schilderen, of borduren,met kleine diamantsteentjes. Ik heb een paar prachtige kunstwerkjes van haar gezien. Piet is al 52 jaar met veel plezier loodgieter. Na de LTS is hij als 15-jarigegaan werken. Een tijd lang heeft hij gewerkt op de smederij van de Ko-ninklijke Chroomlederfabriek “De Amstel” in Waalwijk. Later maar liefst45 jaar bij Rodenburg Installatiebedrijven Raamsdonksveer. Hoewel Pietinmiddels 75 jaar is werkt hij er nog steeds 2 ochtenden per week. Hijvindt het fijn werk en houdt van de contacten met de collega’s. In de jaren 70 spaarde zijn schoonvaderzegels van België en Indonesië. En zo is ookPiet begonnen, met Nederland (incl 1e-dag--enveloppen, mapjes en 1e dagbladen), Indo-nesië, Republiek Duitsland en de DDR. Opdeze landen had hij vanaf omstreeks 1975een abonnement, maar de abonnementenvoor Indonesië, Republiek Duitsland en DDRen ook die voor 1e dagbladen en mapjes van Nederland, heeft hij  in 1990stopgezet. Het werd allemaal wat te duur. Nu heeft hij alleen nog eenabonnement voor Nederland voor de “gewone” uitgaven bij de Nieuwtjes-dienst. Vroeger haalde hij de nieuwe zegels op het oude, in 1906 gebouwde postkantoor in Raamsdonksveer (nuRijksmonument, Poolcafé en kantoor). Hij liet daar ook zegels stempelen, tot ongenoegen soms van dewachtenden. 

Samen met een vriend van hem, Goof Damen, die ook postzegels verzamel-de is hij 40 jaar geleden lid geworden doordat hij via kennissen in contactkwam met Joop Hofkens die hem op onze vereniging attendeerde. Hij werdlidnr. 258. Piets hobby's zijn “werken”, de cam- ping, postzegels en andere verzame-lingen. “Hij bewaart echt alles”, zei Nel. Hij verzamelt o.a. oude fototoestellen,oude spullen die met loodgieten en elektriciteit te maken hebben, enmunten. Ook bijna alle bladen Filatelie van zijn 40 jaar lidmaatschap heeft hijnog en heel veel OP’s. Hij is ook gedu- rende zo’n 20 jaar lid geweest van eenbiljartclub, maar deze is opgeheven en momenteel is het spel niet meer zoalsvroeger, vindt Piet.  Het was een plezier om kennis te hebben gemaaktmet deze gezellige, rustige mensen. Hopelijk kunnenze nog lang genieten van hun stacaravan. r.k. **********************************************************
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Geschiedenis van de post: van duiven tot levens-gevaarlijke postvliegtuigen (1)
 Egyptenaar stuurde als eerste berichten (3100 v. Chr). De farao’s richtten het eerste postbedrijf op. De Grieken verstuurden hun post met de postduif en Az-teekse ijlbodes leverden spoedbrieven af. De race om de post op tijd te bezorgen is al zo’n 5000 jaar aande gang. In ongeveer 3100 v.Chr. werden Opper- en Neder-Egypte samengevoegd totéén gigantisch rijk. Egypte was vanaf Aswan in het zuiden tot de Middelland-se Zee dik 700 kilometer lang. Betrouwbare inlichtingen en boodschapperswaren dan ook cruciaal voor het voortbestaan van het rijk. De farao richttedaarom een dienst op met koeriers die de berichten van buiten leerden enaan andere beambten doorvertelden. Met de groei van de bureaucratie ontstond er behoefte aan schriftelijke ar-chieven. De ambtenaren waren niet in staat alle belangrijke gegevens overde uitrusting van het leger tot de belasting aan toe te zelf te onthouden. Hethiërogliefenschrift speelde een belangrijke rol bij de oprichting van ’s wereldseerste postbedrijf. En niet te vergeten de uitvinding van papyrus: het oppapier lijkende materiaal was licht en kon veel informatie op een klein op-pervlak bevatten. Het Egyptische Rijk was zo complex geworden dat er behoefte ontstond aan snelle en veilige communi-catie. Dankzij de schrijftaal en het papyrus werd het eerste poststelsel rond 2200 v.Chr. opgericht. Dekoeriers van de farao brachten papyrusrollen met orders en wetten naar alle provincies toe en keerdenvervolgens terug met boekhoudingen en balansen.  Egyptische hiërogliefen (Grieks: hieros - "heilig", glyphoi - "groeven") vormen hetschrift van het Oude Egypte. Door de Egyptenaren zelf werden ze MeduNetjer of "Goddelijke Woorden" genoemd, hetgeen verwijst naar de overlevering dat de godThoth ooit het schrift aan de Egyptenaren gaf. Het schrift is rond 3100 v.Chr. ontstaanen werd tot aan het eind van de Oud-Egyptische beschaving gebruikt, waarna hetlangzaamaan vervangen werd door het Grieks en het Koptisch, en nog later hetArabisch. De Egyptische hiërogliefen zijn pictogrammen die klanken uitdrukken. Zewerden alleen geschreven door ambtenaren (schrijvers) die hiervoor een langdurigeen zware opleiding kregen. De vroegste hiërogliefen zijn gevonden in de graven vande eerste koningen zoals de koning Narmer en Hor-Aha. Daar vinden we ze als labelsen op gebruiksvoorwerpen zoals kruiken. Hier bestaan de hiërogliefen veelal uit lossetekens (fonogrammen) die klanken weergeven en uit determinatieven, die verwijzennaar het genoemde begrip. Op de Steen van Rosetta, een edict uit de tijd van Pto-lemaeus V Epiphanes, staan drie versies van hetzelfde edict in hiërogliefenschrift, Demotisch en Grieks. Deze steen vormde de sleutel die tot de ontcijfering van het hiërogliefenschrift door Jean-FrançoisChampollion geleid heeft. Toen hij allereerst vaststelde dat een woord uit verschillende hiëroglifischetekens kan bestaan, aangezien er per tekst meer dergelijke tekens voorkomen dan Griekse woorden,probeerde hij een aantal van die tekens op zich te lezen. Daarbij ging hij uit van de naam Ptolemaios enstelde vast dat de "p" en de "t" zowel in dat woord als in het woord "Ptah" voorkomen. Omdat hij reedsin 1813 tot het inzicht was gekomen dat klinkers niet altijd worden geschreven, zoals in het modernArabisch, was zijn veronderstelling dat er mogelijk niet Ptolemaios stond, maar "PTOLMYS". Perzen van post naar post- 500 v.Chr De Griekse historicus Herodotus beschreef rond 450 v.Chr. hoe goed dePerzische postdienst functioneerde: ‘Er staan op één dag reizen van elkaarpaarden en bodes langs de weg’. Het postsysteem was gebaseerd op eenouder systeem waarbij verkenners te paard de koning berichtten over watoveral er in het rijk gebeurde.Het Perzische Rijk was in 500 v.Chr. al zogegroeid dat bodes een andere taak kregen. Ze brachten berichten heenen weer tussen de koning en zijn beambten en ambtenaren in afgelegendelen van het rijk.
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Aan de Koningsweg – de 550 kilometer lange verkeersader in Perzië – lagen poststations waar nieuwepostiljons te paard de berichten snel overnamen. De brieven bevatten een compact, in gedroogde klei-tabletten gekerfd spijkerschrift.  Op de hier afgebeelde postzegel een kleitablet met daarop een proclamatievan Cyrus, koning der Achaemeniden ook wel genoemd “de Grote”, gemaaktop een klei cilinder in het Akkadischspijker-schrift. Cyrus de Grote, staat ookwel bekend als Cyrus II. Hij had een enorm groot rijk van ongeveer 559-530voor Christus, geografisch gesitueerd in het gebied van het hedendaagseIran en ver daarbuiten. Omhuld door tal van legenden over deze Perzischekoning, zijn er ook spijkerschrift kleitabletten uit deze periode, die verslagdoen van de historische feiten. Zijn bijnaam was “de Grote” of “de Oudere”,leefde van ca. 576 – 529 v.C., stichter van het Perzische rijk van de Achaemeniden. Na zijn vader opge-volgd te zijn in 558, kwam hij in 553 tegen zijn grootvader in opstand. Hij versloeg hem in 550 en vero-verde diens residentie Ecbatana (Hamadan). Hij bouwde een nieuwe residentie, Pasargadae bij Persepo-lis, en breidde het rijk nu, als leider van de Perzen, snel uit door zijn overwinning opCroesus, de koning van Lydië (546), de annexatie van de Griekse steden in Klein-Azië en vooral door zijn zege op Nabonidus (539), waardoor Babylonië, Assyrië,Fenicië en Palestina onder Perzisch bestuur kwamen. Na nieuwe veldtochten in hetnoorden en oosten strekte het enorme rijk zich uit van Indië tot aan de Egeïsche Zeeen van de Zwarte Zee tot aan de Perzische Golf. Voortreffelijke georganiseerd,grotendeels opgebouwd door Darius I, onder leiding van de provinciale gouverneurs(satrapen). Goede wegen, vanuit de hoofdstad Soesa, maakten het hele land be-reikbaar voor boden en kooplieden. Een wijs en tolerant bewind hield deze lappen-deken van volkeren circa 200 jaar bijeen. Gevleugelde boodschapper - 3000 v.Chr
Al in de oudheid werden er duiven ingezet met een goed ontwikkeld gevoel om hunnest terug te vinden. Bronnen van 5000 jaar oud vermelden dat de Perzen duivengebruikten om berichten snel ergens heen te brengen. Andere Middellandse Zeelan-den namen dit idee over. Zo gaven de Grieken via hun postduiven door welke atle-ten er bij de Olympische Spelen hadden gewonnen.Ook later werd gebruik gemaaktvan postduiven. In 1860 had persbureau Reuters 45 duiven ‘in dienst’. Een postduif,in België ook reisduif genoemd, is een gedomesticeerde afstammeling van de rotsduif.Door kunstmatige selectie zijn duiven gefokt die, na een periode bij de eigenaar tehebben doorgebracht, indien naar elders vervoerd en losgelaten, op nog niet volle-dig begrepen wijze de weg naar hun oorspronkelijke verblijf terugvinden. Postduiven hebben een fenomenaal oriëntatievermogen. Duiven die ver van huisworden gebracht, tot honderden kilometers ver, weten vaak feilloos hun thuis terugte vinden. Daarom werden zij in het verleden gebruikt om berichten over te brengen;zo ontstond ook een sport, de duivensport, waarbij het erom gaat welke duif hetsnelst thuis is nadat een aantal gezamenlijk is gelost. Ver voor het begin van onzejaartelling ging men in landen als Perzië, Griekenland en Egypte over tot het houdenvan duiven. Er ontstond een tamme soort, die vooral was bedoeld voor consumptie.In de tijd van de oude Romeinen en Grieken (ca. 500 voor Christus) ging men deduiven ook gebruiken voor het versturen van berichten. In de 16e eeuw werden de eerste duivenhokkenondergebracht in torens. Het was echter een voorrecht voor de edelen om dergelijke duiventorens tebouwen. De meeste jonge duiven die geboren werden, at men op. De ontlasting van de duiven werdgebruikt om de landerijen te bemesten. De postduivenhobby is tussen 1815 en 1825 in België ontstaan. Men kwam toen ophet idee om duiven te gaan kweken die snel naar hun hok terugkeren. Vanuit Belgiëverspreidde de hobby zich over Europa. Ook in Nederland werd het houden vanduiven populair. De postduif heeft een goed richtingsgevoel. Voor een deel komt dat,doordat hij hierop is gefokt door de mens. Er werd en wordt gefokt met de snelsteduiven met de beste conditie. Ook moeten postduiven het liefst een snel reactiever-mogen hebben en ze moeten over grote afstand naar hun hok snel terug kunnenkeren. Postduiven werden om deze eigenschappen eerst vooral gebruikt voor hetversturen van post. (Wordt vervolgd)Anna C. van der Maade  - 190115 - bronnen: Historia - Posterijen
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 Johan Heesters - 40 jaar lid
 Deze keer ben ik op bezoek bij een van onze 7 leden uit Raamsdonksveer,namelijk Johan Heesters. Hij is geen familie van de bekende zanger JohanHeesters – hij heeft er wel een dik plakboek van aangelegd - en je kuntook beter niet luisteren als hij zingt. Hij woont al 35 jaar naar volle tevre-denheid in een rustige buurt in de Hooipolder. Johan is getrouwd geweesten heeft 2 kinderen – die ook gedurende zo’n 5 jaar postzegels verzamel-den - en sinds begin dit jaar is hij een trotse opa. Hij heeft nu 18 jaar eenrelatie met Henny, die ook 2 kinderen heeft. Hij is inmiddels al 33 jaarwerkzaam als metselaar/tegelzetter bij Oome-Schapers BV in Raamsdonk. Hoewel hij al veertig jaar lid van onzevereniging is behoort hij toch bij de 19jongste leden. Hij werd lid toen hij 21 jaarwas. In die tijd organiseerde onze vereni-ging in de omliggende plaatsen van Oos-terhout kleine beurzen, zo ook in Raamsdonksveer en toen hij deze bezochtheeft mevr. Schneider hem overgehaald lid te worden. Dat werd hij op 23september 1980. Zijn eerste bezoeken waren in Café Strijen in de Bosstraatte Oosterhout. Inmiddels is hij al 54 jaar postzegelverzamelaar. Dat is begonnen in de 2e klas van de lagere school in1966. Hij was toen 7 jaar. Van meneer Vissers kreeg je bij een werkje niet alleen een stempeltje, maarook een eenvoudige postzegel. In die tijd woonde een tante van hem in Canada endie buitenlandse zegels vond hij, als kind, geweldig. In die jaren ging hij ook dedeuren langs voor kinderpostzegels. Van zijn moeder kreeg hij de eerste ongestem-pelde zegels, nl. de kinderzegels uit 1972: de 3 jonge prinsen waaronder Willem-Alexander. Verder kreeg hij zegels van vrienden uit Indonesië en van een nichtje inZambia. Al snel had hij een zeer gevarieerde verzameling. Toen hij van zijn vadereen postzegel van Pitcairn Island kreeg en die hem het verhaal van de “Muiterij opde Bounty” vertelde kreeg hij steeds meer interesse in het verhaal achter de post-zegels. Later ruilde hij met een Turkse jongen zegels uit Turkije met Nederlandse.Toen hij later ging werken kreeg hij van een collega eendoos vol zegels om uit te zoeken. Een genot natuurlijk!Van hem kocht hij de eerste complete series. Zijnverzameling groeide, mede door de postzegelcadeauxmet verjaardagen, Sinterklaas e.d. In 2003 moest Henny na het overlijdenvan een oom en tante zonder kinderen hun huis ontruimen en zij mocht depostzegels van haar oom hebben. Die kreeg Johan en hij was volledig vande kaart, zo groot was die collectie. Hij heeft er veel rondzendboekjes vansamengesteld en zijn post nog lang met diens Nederlandse zegels verzonden. Toen hij lid werd ging hij zich toeleggen op Nederland en Duitsland, postfris via de Nieuwtjesdienst, maarook gestempeld. Toen Nederland en ook Duitsland allerlei blokken gingen uitgeven is hij ermee gestopt.Nu verzamelt hij nog wel Duitsland gestempeld. In 2015 is hij zich ook gaan toeleggen op België, voor-namelijk via de rondzendingen. En ook complete series van alle landen die hij in de rondzendingen te-genkomt.Zijn leukste verzameling vindt hij die van het Deutsches Reich. Een van zijn (vele) hobby's betreft alleswat te maken heeft met de 2e Wereldoorlog. Die interesse is vooral ontstaanvia zijn vader die lid was van “Berichten van de 2e W.O.” Johan vond deartikelen zeer interessant. Hij heeft er inmiddels heel veel over verzameld,zoals alles m.b.t. de generaals uit die tijd van Polen, Nederland, Duitslandenz. Hij is er bijna dagelijks mee bezig.Momenteel verzamelt hij ook zegels over ruimtevaart. Johan verzameltverder munten en bankbiljetten, voornamelijk van Duitsland, Oostenrijk enFrankrijk, en speelkaarten; hij heeft boeken vol met verschillende jokers!Ook prentbriefkaarten van Raamsdonksveer en Geertruidenberg behoren totzijn verzamelingen. Heeft hij – naast zijn werk en de vele verzamelingen - nog meer hobby's? Jawel! Hij en Henny trekkener heel graag met de caravan op uit naar Oostenrijk en Frankrijk. Helaas dit jaar niet i.v.m. covid-19. Hij 
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 Dinsdag  9.30 - 17.00
 Woensdag  9.30 - 17.00
 18.30 -19.30
 Donderdag  9.30 - 17.00
 Vrijdag  9.30 - 17.00
 Zaterdag  9.30 - 17.00 

Abdijkaas de driehoek,  Hoogstraat 82b,  4901 PKOosterhout  www.zuiveldriehoek.nl  0162-696457
   

                   

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

 houdt heel erg van muziek (o.a. Rolling Stones, Deep Purple). En niet te vergeten -genealogie (stamboomonderzoek). Hij heeft zijn voorgeschiedenis kunnen achter-halen tot 1665, het jaar waarin Michiel de Ruyter het opperbevel kreeg over degezamenlijke vloot van de Republiek. Toen ik met Johan een afspraak maakte voor dit gesprek zei hij: “Ik heb niks tevertellen”! Het tegendeel bleek waar. Hij had heel veel te vertellen. Ik stond verbaasdover zijn grote kennis over allerlei zaken en jaartallen. Als hij leraar geschiedeniswas geworden had mij dat niet verwonderd! Het was een genoegen nader met dezesympathieke man kennis te maken. r.k.  

21



 Onze leden
  - wij op dit moment 164 leden hebben?- waaran 6 huisgenoten - van de 164 er 27 dames zijn; dus 137 heren? - de gemiddelde leeftijd van onze leden 72 jaar is? - ons oudste lid 94 jaar is? - ons jongste lid 34 jaar is?  Ondanks de hoge gemiddelde leeftijd en de meeste leden tot de risicogroep voor Covid-19 horen is totnu toe geen enkel lid daaraan overleden. Zo zie je maar weer dat postzegels verzamelen heel gezondis.  Op 9 mei is dhr.H. Szöke uit Oosterhout lid geworden van onze vereniging, en op 28 mei dhr. A. vanPelt uit Rijen. Welkom en veel postzegelplezier.  
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

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

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

 REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956 

Cash
Contant geld komt steeds minder voor. Vooral door Covid-19 vinden heelveel betalingen via de pin plaats. Ook wordt kasgeld steeds moeilijkerte krijgen door het opheffen van veel pinautomaten. En sinds kort kanik (penningmeester) bij geen enkele automaat in Dongen meer kasgeld(van de veiling e.d.) storten! Daarom is besloten om in principe voortaan alle betalingen via eenkleine pinautomaat te laten plaatsvinden, of liever nog - i.v.m. kosten -via eenmalige incasso. Een handtekening op de veilingafrekening van je                                             kavels is daarvoor voldoende. Wj hopen dat u begrip hebt voor deze maatregelen. 
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